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Pasifik f iiosu 
başku_mandanı son· 
vaziyeti anlatıyor 

... ~ .. Ekmekte iki ayrı fiat 
/;f ~ ,tatbikından vazgeçil-

- mesi muhtemel Deniz kuvvetlerimiz dlşmanıa 
temastan çekinir gibi gör lnmektedir. 

litajillblyetlmlz harbi senelerce uzatacak 
Cenevre, 27 (A.A.) - D.N.B. 
:t\evyorktan blldjri.'.iyor: 

k lngtıiz radyosu geçenlerde Guada.!. 
anaıa Japon takviyeleri çikarıldiğı· 

llı Vaş!ngtondan aldığı biı habere 
8.tfen bildirmişti. Buna dair olarak 
taınamıayıcı haberlerden oğrenildiği_ 
Jıe göre, cenup Pasifik fjlosu yeni baş 
kumandanı amiral Halseyin ezcUmie 
ounıan söy!l"diğl öğrenllmi~tir: 

••- En mühim mesele. havalar 
mUstesna olmak Uzere ba.§ka her ta. 
ra!ta kaybetmiş bulunduğumuz taar 
ruz kudretimizi tekrar elde etmi.Ş ol· 
mamızdır. 

Guadalkanal ile civarmdakj ada1a.r. 
da bulunan kara. kuvvetlerimizin !ki.. 
beti, ııstUn Japon filosu tarafmdaa. 
tehdit edilmekte bulunan filomuzun 
kuvvetine bağlıdu. Salomon aı1alarI 

Pasifikte birdeniz 
çarpışması oldu 

Bir Amerikan tayyare gemisi ve bir torpi
to ballrıldı, birçok gemiler hasara uğradı 
iki Japon barp gemisine isabetler olda. 

Uçan kaleler gemilere btlcam etti 
Vi~, 27 (Radyo) - Şimdi alı_ 

~an bir Amerikan tebliğine göre, 
a&p Anıe:rikau uçn.k gemisi bir 

Japon denizaltısı tarafından batı • 
~lın.ıştır. Mürettebatın bir kısmı 
UrtanlmI§tır. Gemi Guadaicanal 

~dası mıntaltaınnaaki harekata iş. 
tırak ediyordu. 

(Vasp 14.700 t'On hacminde, 
2il,5 mil sürati olan bir gemi idi. 
40 tayyare taşıyordu.) 

Londra, 27 (A.A.) - Ameri • 
kan Bahriye nezareti şu tebliği 
neşretmi;itir: 

Rrinci~şrinin 26 ncr günü tay 
3'are gemilerini de ihtiva eden 
bir filomuzun hava kuvvetleri, kuv 
Vetli bir dlişman teşekkiilüne men 
sup tayyarelerle çarprşmıştrr. Bu 
tnuha.,.ebeler neticesinde Porter 
torpido muhribimiz batmış, l ltÇak 

gtnıimjz ağrr yara alr.nı§trr. Daha 
başk:ı gemilerde de hasar vardır. 
~~Japon tayyare gemisi hasara 
graırn!"SS. da alınan haberler he 

lli.iz tanı değildir. -
b L~ndra, 27 (A.A.) - Amerikan 

ah1we nezaretinin tebliği: 
~ BL>incite~rinde Amerikan 

taYyare1eri Japon kruvazBr ve 
lrıllhripJerine hücum etmiş bir düş 
~an harp ge-misi ha.cıara uğnyarak 
~a~a mecbur olmuştur. Biraz 
~ J 6 Japon pike uçağı Gua· 

dalcanal adasındaki uçak meyda • 
nına taarruz etmiştir. Bunlardan 
beş,i düşürülmüştür. Biraz sonra 
9 uçak yf"Il.i bir alan yapmıştır. 

Hasar hafiftir. 
Akşa.ma doğru pike tayyareleri

miz düşman deniz kuvvetlerine 
hücum etmiştir. Ağır bir kruvazö_ 
re tam isabet olmuştur. Biraz son 
ra u~an kaleler aynı düşman ge· 
milerine hücum etmişlerdir. Bir 
Japon hafif kruvazörüne 2 tam is& 
bet olmuş gemi batar vaziyette 
bıra..ltrlımştır. 

Dün düşmanın 17 tayyaresi avcı 
larım.Tz tarafrndsn dUşilriilmUştür· 

AMERİKAN TEBL14lt 

Londra, Z7 (A.A.) - Amerikan 
bahriye n&Zirliğının 169 numaralı teb. 
liğf: 

llkteşrin ayınm 23 nict gUnünde 
düşman GuadalkanaJ adatımdald mev 
zilerimize havadan, luı.radan ve de • 
nlzdetı hUcuma kalkmıştır. BUtun 
gün zarfında şiddetli çarpı:şmaıar ol· 
muştur. Amerikan ailA.hendazla!"I bü. 
tttn düşman taarruzlarına kar~ı koy. 
muşlar ve bu taarruzları geri atmır 
lardır. 

Ayni aym 26 smda, Guadatka.nal a. 
daıımm §imal doğuırunda Japon ve A
merikan deniz kuvvetleri araamda &· 

teş U>ati edilxııişttr. 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ofisin şimdiki fiatlara yakın fiatla un ver
mesinin teminine çahşıhyor ucuz ekmek 
satışı tarihi henüz tesbit edilmemiştir 

Cenubi Pasiflli donanrna.l!lı kumandanı 
Vlsa.miral Frederick Halsey 

muharebesine benzer lHçüde bir mu -
dafaa barbi yapmak pek hoşa gide -
cek bir hareket o!miyacaktır. Deniz 
kuvvetlerimiz dürımanla temastan 
çekinir gibi görUnmektedlr. Bu tak • 

dirde, bu hareketin, Japon deniz kuv_ 
vetlerinln büyük UstUnlUğU gözönUn
de tutularak alınmış çok makul bir 
karar _olduğuna hükmetmek gerektir. 
Giriştiğiinlz mücadeleyi kaybedecek 
olursak, şimdiden tehdJt aıtmda bu -
!unan bu Okyanusun stratejik duru • 
mu değişecektir. Filomuzun kat) ma_ 

hiyette mağlftblyeti ııa.rbin bitmesini 
uzun seeler geciktirecektir. Bu ba
knndan Salomon adaları blltUn dik -

katimizi kendi llzerine çeken ana cep. 
he olarak gözükmektedir, 

Hatlta ekmek karnesi tevziine 1 tır. Böylelikle ucuz ekmek ~arne. 
dıin başianm.ıştrr. Tevzi:ıta bugün 1 si etr3fında. herhangi bir şekilde 
ve Cümhuriyct bayramı günlerin- ' sui!stimal yapılmasının önüne g'!
de de devam olu.nacaktır. Halk ek. çılmi.<; olacaktır. Memurlar. vazife 
mek karnelerini, mahallelerdeki dolayısile şehirden ayrr::?cakları 
Halk Dağıtma Birlikleri dağıt- j vakit muvakkat karne alacak1ar_ 
maktadrr dır. 

Uauz ekmek karneiil alacaklara 1 Ankara.dan bildirildiğine göre, 
karne tevziatı da bitmek üzeredir. 1 iki türlü fiyatla ekmek satışı, tat • 

Vilayet, ucuz ekmek karnesi a_ bikatına ne zaman ba~lanacağı 
Jıan memurların, münhasıran ken. belli değildir. Ofisin mümkiln ol. 
dl oturd'lıkları yerlerdelki fmnlar. duğu kad&r şimdiki fiyatlara ya· 
dan eokmek aJıınalarrnı kararlaştır- kın un VE:!'mesine çaıışılmaktadtr. 
m1§trr. Bunun için numaralama Hariçten geleeek buğ·da.ylar vak _ 
usulüne baş vunılacaktır. Halk tınde gel::Jiği takdirde ucuz-pahalı 
karnesi ile ekmek alanlar ise her ekmek sisteminden vazgeçilmesi 
fırından ekmek alabileceklerdir. de büyük bir ihtim~ dahilindedir. 

Her kayıukamlrkta. hu!>Usi bir PENDİGE EIUfEK T.\ŞJ~IYOR 
deftt:r açılacakt;:r. B:ı defterlere, o Diğ~r taraftan belediyey:: yap~. 
kazada oturan memuftann isim _ ain bir ihbarda lsta.nbuldan Pen 
leri, adresleri, aldrklan ekmek 

1 
dığ~ çuval çuval elan~k götürüldtl . 

karnesinin num.a.rala.n yazılacak- ğü, nakliyatın da trenlerle yapıl-

Mısır Muharebesi 
erlin İngilizlerin 1 milyon 

askerle hOcum ettiğini bildiriyor 
Mersa Matruh ta lngilizlerin ıhraç 

teşebbüsü akiıj: kaldı.mihver mevzileri 
mukavemet ediyor 

lnglllzler ilk bamlede ele geçirdikleri 
yerleri tabkim ediyorlar 

Berlin, 27 (A.A.) - Yan resmi kuvvetlerinin karaya yaklaşması· 
.mahfilden bildiriliyoır: na meydan verilmediğinden bu 

Berlin askeri mahfilleri Mısırın hareketin büyük kuvvetle mi yapıl 
garp çölünde ba.:ılıyan !ngiliz ta· dığrnı, yoksa bir hn-palanıa hare -
arruzunu, İngilizlerin büyük ölçü. keti mi olduğunu söylemek zordur. 
de ya.paca.kla.rını söyledikleri ve ~ * ~ 
bilyük ümit bağladıkları harek8. • BerJin, 27 (A.A.) - 2 giin sil. 
tın başlat>_ grcz sayıyorlar. Bu mah ren çok şiddetli ve inatlı rnuhare-

dığı, bıı ekmeklerin Pen<likte 'll"e 

diğe'r banliyö güzergahında el aı. 
tıı:dan 60 ikuruşa. satrldığı hildiril
InE"ktedir. Şehirdeki mevzii ekmek 
darlığına bu ekmeJc kaçakçnlğ:ınm 
ubebiyet verdiği anlaşılnuı,tır. 
Karnesiz satılan elmnehl~rin, nok._ 
san tartıdan istifade edilerek aı
tırrlan unlardan imaı edilen eksik 
ekmekler olduğu da. öğrenilmişti'?'. 
Belediye takibat yapacaktır. 

ALMANLAR 
Stall gradın labrı. 
ka maballelerfade 
yen bir taarruza 

g rlştler 
Vif1, :Z7 ( A.A.) - AlIWl.Dlar ata

Jingrad §ehrinin i~inde yem mıı.b.alle 
1er işgal etmişlerdir. Şehir milda.t'iıe:, 
rinln yaptıkları limitsizce taarruz • 
la.rı geri atılmı§tır. "Kızılilkte§rin,. 

fabrıkasına karşı dll§m•nın saldığı 

ıı.lunların hepsi p\lakUrtlllmtiştl1r. 
Ka.fkasyada, Alınan kJ.lvvetJel'iZWı 

Bels4&n nehriııl ge.çtjkleri bildirilınek 
tedir. 

Londra, 27 (A.A.) - Moüovada. 
neşredilen Sovyet gece ya.n.ıı.ı ~· 
ğine yapılan ektir: 

Stalingrad şehrinde Sovyet kuvvet_ 
lerl Almanların tank ve piyade ile 
yaptıkları bUtun t.a.arııızıan gerf at.. 
mışlardrr. Fabrika mahallelerınde fid 
detH c;arpı~alar 5 sa.at aürmtı,Uır. 
Alma.nla.r bu çarpişma.larm sonUDda 
Rua ha tJaruıda bir ra.l:ıne açnıağa 

muvaffak olmuşlarsa da sonradan 
yapuan blr cenah hllcumu Ue dUşman 
geriye atılmıştır. 

750 Alman öldUrtllmUrtUr. 9 hav~ 
topu düşmanın elinden alınmıııtır. 

Stalingradm şimal batısında §id • 
detli çarpI§malar olmuştur. ! Alman 
piyade bölüğU imha edllml§ ve 15 ma
kineli ttifek mevzii talırıp edilmiııtır. 

9 Alman uçağı düştirUlmüştUr. 
Tunpseniıı aimal doğusunda Rus 

kuvveı.lc.cı ~üşman taarruzlarını geri 
atmışlardır. 

için 1 milyon asker 1000 tank w mukavemet etmiştir. "'"' ~ --
mühim ha.va kuvvetleri toplamış - İngilizler yalnız bitl2.yette 1tal-

fiilere göre lngilizJ,,r bu hareket be
1
erden oonra mihver mevzileri 11~-T~ifid:-_~~--- ~~ :l 

T • • k • lardtr. yan mevzilerinde bazr muvaffakr. ~ • 

U r 1 Ye Mersa Matırııh önünde girişilen Yet elde etrrıişleroir. Bununla be· arpan&ar.f 
ve hava kuvvetleri tarafından a • raber İngilizlerin elinde oldukça -

Aml·ral Darlan kım bıra.ktrrılan ihraç hareketi. mühim ihtiva.t kuvvetleri bulun - ..... ,...... • 
, mihverin gerilerine düşmek için ctuğundan önümüzdeki ~ürııer zar Tramvay arabala· 
'Sulhün dayanacağı cihan- Kazablankadan Fasa geldi. yapllan bir teşebbüstür. İngiliz (Arkası sayfa 3, sütun 3 de) rımn otaracak 

Şumul ten-. elin bir cu .. z'u .. du .. r ~~ ~~~~i~r:-:~:~andanr a_ l ''l'or•·mıya yerleri taham· 
miral Darlan pazarte~ s~bahı Ka. •• .. B Tramvay nakliyatııun 
zablankadan Fa.aa gelmiştir Amire. - ınülü asan tir hale geldi~iui söy· 

Vllkl di n akşam Bad oda mlblm ıın re.takatinde şımaı Afrika Fransız k 
1 

~ ıiyecek ·değiliz; bunu söylemekle 
' kuvvetleri kumandanı general JUl.ı:: yan ça aı 1 Dl' lmlaba!ık giderilir, n~ tra~v~! 

beyanatta balanda ile Fas umumi vali.si general Negues . ..,. ' ' arab:tl:ınnın. ~eledi imiianıun~st~ 
buiunmaktadır. 1 ııe !:llrnnlab;Iır. Fa.kat bu,,unku 

Vaşinntcın, 27 ( A.A.) - Dün ak.. zanmak kafi d~ildir. Sulbü kazan- {Amiralin Dakar mUdafaasr hak - ..,artlar altında \'e bu tramvay a· 
şanı son seyahati hakkında Aroerı. mak için bütün miJJeUer ve bütün kmdaki sözleri üçUncU sayfamızda I 'f l . l ;:ıbalariyle birbirinin ü"'tüne çıkan 
kalılara hitaben bir nutuk söyliyen insanlar hesabına dünyayı iktısadi Dünden Bugüne sUtunundadır.) "' ngı ız gazete erı son bombardımanlar hakkı.nda taly~dan ı halkı, rahat değil, biraz daha ne 
Yencteı Vilki, Türkiyenın sulhün ve s.iyası bakımdan kurtarmamız akseden sesleri böyle tavsif edıyor fes aldırarak ta§mıak kabil o1a. 
1 ~liı-ınt edeceği cilıanşüınul temelin zaruri olduğu fikrindeyim. Sulh, T • h• b"" •• k maz mı? 

LırCtiz'ü olduğunu söylemiştir, ~~:~~:~::kı; 1~ü:::~u~:!~e:~~:~ arı ın uyu italvanlar iki sene evvel Londra bom-ı b:ıl~!:!~~~:i :~:;:ca1ctra;::~:ri a~=~ 
Vilki nutkunda ezcümle demiştir · d ı ıf • °'n asgarisine in· 

ki· , ~~z t!e!!ni:1~:~ e~~~~ld:;.pyekOn ava arı bardımanına iştirak için müsade istemfşti ~:::kas::C~~.:ı."'soş yerleri~ ohr 
"A~rupada ikinci hir cephe vücu Türkiye, Rusya, Çin. Mısır, Irak tarlbJn büyük davaıJırı !lt'rlıılodl'nı j ra"alt vcrlcr, v:ın<>mıfan fa,.lasını 

de ~etirmek lazımdır Burma'ya ve İran butemelin eczac;ındandır . O L<ınııra., 27 (A.A.) - İki sene ev- , mek ememile harbe ı;-irdlgine ııazarr kapl:ım:ıl•ta. h•ına mukabil bura-
hüctıın etmek ve bur:ıyı geri almak lar. Sulhün temelleri her tarafh. NBAŞI vel Musolini, Hitlere müracaatla dikkati çekiyor ve: 'h:orkmağa baş. !arını' 3~-al:~a. sdnş:mhmn _ancak 
Ve bu R üzerin uünysnın her köc;,esinde sal<Janı ol. r ULJ ~ ... ·N 'l'ft.M /f.y Londra bombardımanlarına İtalyan lıy::.n çakalın ağlayıcı seslerini duyıı- ~·imıiıl~ bin ıs~al etmektcdır. nu 
d suretle Çin ve usya - !'\ r.:. U V A . hem 

1
nsaf-.nhk hem ayakta ka· 

~ki tazyiki hafifletmek için Hin . madıkça hiçbir yerde sulhiin mcv. davası tayyarelerinin de 1ştirak etmesi için yoruz,, dıyor. • .. .. 
dı•tanda miihim miktarda asker cut olamıya('ağı şüphec;izdir. Ben müsaadesini istemjşti. İki sene evvel Bu sabah Londra gazeteleri Mi!Ano. Janl:ıra hır ~lum<lur. Tram\·ay a. 
lah~id etmek f.{erektir. Renim zan sulhe kavuşabilmek için dünyanın nda bir mektup zarfının hu suc;. sivil halka karşı taarru;ı;a sevinen' da çıkarılan yangınlara alt bUyil'c raba)armm bıı:--aç kana~e!I kal· 
nınıc b. k serhest olrnıısı lazım oldununu söv. suzu nasıl darağacı!" ian kuı·tardığı. It ı, . d.i kend' c:ehirlerinde ae -1 resimlerneş rediyortar. ı:ıoo ınetre - dırılmak snre~1e elde e<Men çok 

a biz ao;keri rnanarla har ı a- .., - a ~ a, şım ı ; f b katar 1 n a'l 1i b"' l t:kı t! lı arta 
Zaı-ıaL ı· · . · b ,. ledi'•im zarn:ın ba~lnnııs, olan bıh. •iil· nı ve suçluyu mahhüm ettirdiğini l<erı lıedeflerln bomcartiınıan edilme. den çekilen bU rea:!mler, a r ns, n n t 1 oy e..:, e a a • · 
ka 

1 ırız. Runun icın ıcıı eııen " ., ki k öst mekte k n alı.... k ı l h ol :Vn k ileri hareketi kasdediyorum. Bu mera 8 0 uyacaksınız. si llzerine başka tilr1U du,unmeğe 1 maha.ılesini tafsilAtile g er ' ra ve ·Y •n a an arı~ ıc • 
Şecaa~a ve .vasıtalara, kuv~~7 l :e ileri harekeli hiç kim~e ve ~üphe- Bugün 4 üncü sayf amızJa başlamıştır. Londra mahaflli, İtalyan J sıvn halkın evlerine hUcuın iddialarını m~zsa nefes almaları tenıın edil 
sınd .. , .• maFl~k oliluğıırnuı Im~ ıı ke . ~aRlad· . !arın ucuz muvaifakjyetıcr elde et • kolayca cerhetmektcdir. WJŞ olacaktır, 

-4_ ın. 'akat askeri zu crı a. siz Hltler durduramaı." ~ • 
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ve Musiki 

evü, s zı 

ö d··rür mü? 
"Vatın" tcsi "Gc e 1 a\ ntı" 

h lrı.tı ynzı:unda, son zamnnhr 
rln g!Uinol rda temsıl edıkn re 
rnl r ı ikllyet ediyor, 

"He' il', 
turluı. mu ik. l'n • 
d<>ymis. 
Hayır, hiçbir t like ',. endi e 

ye mıılY.ı.l yoktur. RevU ile nı:, 
rr ayn ı:;eylcr<lir t'Jcc;nt hnlkın 

p:e\ ı, dn\-ıruısı, ·ıc idir. Re' U 
ler, d'l)]up <'I lup }ryor. Halk, 
r \'Ü erden hjr :ze-.'k <lt1}"UYOr l•i 
l•u ltı:ı.d r al~ n. :rı:ı..ğhet stf'ri) or. 

yor. 

hrılktmrz:n nlr ma 
c-''drr. ı\ • n, h.iç l • 

'!lun'yetl" ep<'<li 

Re,iik-rl lt:ı!drnnnm.-Jı, h'Ial•iı; 
te'l\'lK etmcli. N'rin, bir.im d ~ re 
\ Ü rti- lerim·:ı: ohıusm? 

Halk 0p; rett rnrılt, YM f İr<ı ı .. 
n:ı, '~il 4"'C, m.'t_c;mf rını. d ~ n-ı 
nı dr, d f.ıld • Buf!iin ~ lı;:rlr ııh 
n ·z :voJ il 1 i bu, b ir iht•. 
• n trr, 

Bir l! Irta d 
1 

1\1\H l 

'" .. "...... Ak P • "'-' >.;. u - ş:ın1 OS~ l!~ ' 

_ ,_~Mahkemelerde~ 

llu z:unanlnr, bu gibi hiçte.n ye
ti~ in • 1 r i'rin, tl:ılı.ı h:ıJ atin· 

nd il; n, ı i' rini uııutturmali, 
liendilcriııf' ı ns ile inden bili' geç 
mıl' n ır ıru zi i nfe et!1'rtmel< lıir 
t 1, bir modn idi. 

Net .im kendi<ıinden biraz son· 
r:, o zaman Gur<;u denen \"e son. 
ru La ş · :ni ~ n n Ttirl> Sü. 
n er lırin::lc ti r J en Gııdt'a, l.ılJ
tun mu" ·ni unuuurtnralı:. yeni 
bir n a ~ ile karsmııza ç"'mr. 

H lbuki birine; Sargon'da bu 
~oktur, Bütün gnrbi Asyayı fct. 
b en, t Akdeni'lc kn< ar dıtJ n
nan, zamanın eu buJ uk fatihi bru-
gvıı, balalı a 'e gösterili e inan 
mak icabe<lcrse, dnimn. pje}iğini 
&nı.ıa a.mı , bir "Ilrbe<l fıılıi<ıc'' 
.. niu o la oldu mnu her J crcle tek 

tar ctnt ·,tir. 
HeJ' fab "tler Ü7Rriııc, kendi 

I! 17..mdan bunlun ynzdırt:ın dn iten 
d. "dir. Bu böyle olr11amıs ise de, 
ı onun zn "nmrln ne de ~cıı
d. in elen sonrn ~el..,n {'\ r tlannın 
zam:ınınd:ı hu i i bu kadnr a rl Çil 

yn ~cnk cür' ... ti "ÖSterecel· in n
lar bultrnam:ızdı. 

ri n , d B lıy 

ı. 

Eminö ü meydanını 
cökmekten 

kurtarmak için 

Bir mezarlık hırsızı 

Boydan boya nhtını 
yapılıyor 

~aad Et adi la arabaya yGklettııı demir 
parmskbklar mezarlıktan çalınan 
parmakblllar mı idi, değil mi ·dl 'l 

EminönU meydanının bilhassa 
c ... ır:. :4Znn kısmının ka.ymnsmn 
mani c.lma'k için belediJ-c burnda 
I.ıir rrhtmı yaptırmaktadır. Haliç 
~ahillerinin mlltemndi kaynın.sın _ 
dan dolayı Eminönü meydanmın 
bu .ıusmmdn göriilen tedrici alça
lış ev\ e'ce burada deni?. kennruı 
da yapılan het0n mesnetler mani 
o am mıstrr. Şimdi burada kavi 
bir htnn yaptlmaktndıT. Bu nh
tun ı ilk kısmı B.ılrkpa.zan önUn. 
den Yemi.c:ı is..'ltelesino ve d:aha eon 
ı a Kere t~ciler hali nhtmıma ka· 
dar o an kısımlar yııpılacakbr. Bu 
surede i'ti könrU arası İstanbul 

n ıi i t. m mc-n rıhtım olar •rr. 
Emin ·:ı.u meydanının Saraybur 

ııu t3rnfmda esasen rıhtım bulun. 
duğundnn bu tamfta bir çökme 
glirtilm mekte, se-nelerd~nbcri di _ 
ğer taraf çôküp k:ıyır.ftl.tadır. Fa· 
kat m Jd:ınm orta kısmı da 1938 
sen inde doldurulup yükseltildiği 
ve yeniden yükseltildiği hah.le o 
zanmnndanbt"ri seviyesinde yine 
bir alçalm.-ı göriilmüştUr. 

Vekiller heyeti toplandı 
VcJ.iller Heyeti, dlln öğleden 

sonra Mnt 15 de BaşveWette Bnş 
"-'ekil Şilkrli &racoğ'unun reisli -
ğinde :ıltı saat süren uzun bir top .. 
l· ntı '\ttpmıı:;ur. 

Suad elendi, belki IU anda da ça.. 
lı,tığı Jcalemdekt masası baııında her 
ı.amaa ne kadar rahat ise, blrlocl as. 
Uyc ceza ma.hkemealnJn 8uçlu Jetinde 
de ayni huzur itinde oturuyorda. 

Sruıdalynnm ucuna kadar kaym11. 
Bırtmı ııandalyııya, ~nC!'llnf de göğ ' 

sHne dayamqıt:ı. KUçllcllk gözleri Jle 
burnunun &lpalvrl ucun& kadar kay • 
dırdığı göl'.lllklerlnln Uet den hep bir 
nokpya bokıyor,san1<I içinden • ıııte 

iki &\'Ukat tuttum. Artıl< bunlar da 

beni kurta.ra.ma.r.larııa Allahın iti de. 
mektl r. Benden bo lin.dar, Onun iti n 
ne diye koodlml yorayım!,. diye dil. 
oUDU)or ve hiç lupırdıunadan biç- bir 
Şl') knrıJID&dıın sakin aaı.ln oturu " 
) Ordu. 

60 ıına ı;oktan yaklaşmıotı. Baıımııı 
t rpesl ~ıplaklaşaral<, parlakla~mı., 

;) ıınıtkları sarkmıştı. Sırtınd.ı yarı 

p:ılto, bi r cet.et, ayağında IAstlkler 
\ Drdı. 

Suud efendinin 8DÇU mtihlmdl: Hır

sızlık etmişti. Haydi gene &eytana 
uymu, bu l:il yapmıştı, dlycllm. Fa.. 
kat l~iayR S'llro hmn~htı mezarlık. 
t nn yapmıştı . Bu y&§ta mll!düman 
bir ndamın me:rorlık gibi dUnva ile 
ahıretln kapısı sayılan bir yerde hır. 

· ı:ı:lrl< ya.pmnın afft'dlllr miydi T 
Bir glln, Sillvrtkapı dJ&ındAkl Mer. 

ke.zef<'ndt mezal'lı~nun bekı:tsl AH, 
mttarlıkta dol~ırken, yanma iki .;o. 
cuk lrn~u tu · 

- Amca amca koş, mf'7'.nrhk par. 
maklıklarını çalmqılar, araba)• yllk.. 
lemiıler, ~tlirüyor'' 

- Nerede! 
- Nah 6Ur&da. 
Bekı;I fırlamış, jandarma karaKoru. 

na koşarak jandamuılan da haber • 
dar ettikten sonra yolun üzerinde tı. 

kır tıkır gtden arabayı QC\'lrmftt,l. 
- Nereye götllrll;\"Orııun bunlarıP 

- CJal"!lıya.,. Neden sordunaz 'l 
- Sen şimdi biz.o sual sorma da 

Cl'\ 'Bp \ 'er! Nerede buldun bu par • 
ınakhltları. 

- Nerede bula.cağım, Suud ef<'ndl. 
nin e\ inden aldnn, arab:-.ya yükledim, 
bt.ant>ııla g6ttirecel'tm. 

- Ru dPmlrler uad efendinin mı 'l 
- Tabii. 
Ar badakl parmaklıklar metnrlık. 

Jarda bulunan rlnsdl'ndl Demir &ti • 

buktan mezar kubbeleri. dem(r baba· 
lar, mezar parma~ıkları veııa.lre .. 

TubU, aruba seriye ~rilmlJ ve 
Sunc! f"f"n 'i:ıln evine gcllnrn•, u. Suud 
efendi vaziyeti görllnoe, yaVtız:luk ta
rafrnı bırakmamak için l)Urhlddet. 
pllrhrşım ~kçl ile jandarmalara ı.. 
ğırmnli'a bıı,. lnmıııtı: 

- Neye arabayı çevl ,.dlnlz'l ı,ını:ı: 

gticlintiz yok mu 81zln 'l Ne bakla l'\ 1. 
me geldiniz:! falan, fllAD ... 

- Hlddet,lenmeytnlz Suud efendi, 
hlddetlenmeJ'1nlz, fakat bu p!ırmakhlc 
demirleri mezarlıktan ~hnan demir~ 
lerdlr. 

d T F l ••ı -Nee'l'l •• Bir de yll1.üme larıı a a lp a tıl.7 [l • BÖJ''l"mektcn çcldrunlyorsnuz ha 'l Ben 
.!'- 1 hırsız mıyım? 

t l k 
-Dc~lls1nl:ı, ama, bu demirler .• ' . d . ece -o demirler bahÇ('md ki parmnk-

1, l n ş a e l ~'.!;~!:::~.Şimdi işime yaramı • 

ata 
ialeb 

e e 'lialklerın daöıaık vaziyeti 
için möç'"llit dotarayor 

1.ıt~1lhul .Uı;ı.iv"n lte ~ y~ııi f en 
ve ede- b t i Ulte rl bimılan 
yapônasrna başlanmak tiııel'e ol -
duğu şu sırada yeni bir tıp fn.klıl .. 
te i binasrnm kazandınlmasınn 
ait bir kwar d a verilmilJ bulun 
nuı.ktadır. 

Hnyda..'"Pnşadaki binasından 1s 
tanbul darülfünununun lftğv.lyle 
üniversitemizin lmnılııı;ıu srrasrmla 
bir hayli gürültülil bir ııekilde eski 
ha"rbiye ıı~vıreti binnsmm bir kıs
mına nak1cdilen ttp fakültesinin 
mtistakil ve modern blr bina.ya o • 
lan ridcletli ihtiyacı ötedPn?eri na 
;: n dikkati celbetmektc ve al'ıkn 
, rl rı m gul etm':ktedir, Bilh-ıs· 

Bankııhrm g:rd.-ı. maddelerine 
avans vc"lmemcl-ri tnknrrUr ctaıiı; 
olm kln ~'.her, kuru UzUme ih • 
1 nç mndd"si oa.lr...k avans veril • 
mfsiııe mii.~adc cdilmif\t ir Bnn -
l·ahr kuru tiziıme yUzrle 70 e kc .. 
dar nvnns vcl'C<.'~klerdir. 

sa, fakillte binasile en ·ziyade ih· 
tiyas bulunan hastane ve klinikte. 
rin yekdiğerlne uzaklrk ve dağınık 
lıklarmm gerek profesörler gerek_ 
s e talebeye tahmil ettiği mUşkullt 
ve b unun mahzurları nihayet mUa· 
tnkil bir trp fnkült~ binasnrn in. 
E;J.Sına zaruret doğurmuştur. 
Öğrendiğimize göre, böyle bir 

fukillt e binasının inşruıı için e.'l 
m ünasip yer, Çapada hastaneler 
arn.smdaki yııngınyeri sahası gö _ 
rülmliş ve mü~tak'1el t1p fa kültesi· 
nhı buradn inşası hemen d e karar 
tacıtmhnnmr. Şimdi bu binanın in 
ı; ... sr m1:selcsi üzerinde meşgul o • 
luıımn.ktndrr, 

Türkan vapuru 
Boğaz dl§ında bir tecavüze 

uğ;·adı 
Türkln vnpuru. bu ayın 24 ün· 

d e Karadenizden 1stn.nbula gelir • 
ken boğaz dL51nda meçhul bir t ah. 
telbıı.hiıin tecavüzüne uğr.:!..'ll lŞtır. 
Denizaltı gemiye bir torpil atmış, 

Amcabey fnkat gemi kaptanı, tehlikeyi se -
J{nrl • tUri:rt. Oemıu Nıı<llr Glller ıa- zince i<'ap eden manevrayı yapa • 

rafmcbn hnzırl:ınmaktn olduj;'Uno rak so n silr J tlc hedeften uznklaı;. 
hnb r \erdiğimiz "Am bey,. m izah ınış ve hadise de, kazasız atlatıl • 
mcc:.n•nıısı ho.ftadıı bir oeeredlleccılt 1 ın!ştrr. 
' e sl3Mi olaf'Aktır Gemi dün limıınımıu gelmiştir. 

t te bu mıo,·aı Uure sllrtıp giden 
mUnaka.,a 11<ınunda zabıt varııkaaı ha. 
7.ırlanmı:ı ve Suud e.fendl nihayet 
nslly.ı ye.:lincı ceza ml\hkcme!llne ve
rllmlıttl. 

8Quil 6feadf, mahkeme&! im aynJ 
fddlay:ı t,ek rarh)arnk bu demlrlerln 
kendi bah~Jnln pnrmaklıklan oldu. 
ftıno, mezarlıktan çalmadığını, bir 
aY&tı ~okurda iken böyle aeatılık bir 
brrımlık Y&pmıyıı.oağıaı ileri ııt,rdtı: 

Şhndı §ahltler dlnlenlyorda. ~kel 

Ali de yukardakl ıtcklldc ifade verdi. 
- S!:ıee hınıız. uud efendi midir! 
- Oraıımı bilmem, F kat parmak 

tıklar mezarlığa aittir. 
- Ar.aba naı;ıl tıılınmı~ olabnlr! 
- Bana knlırsıı, mez.arhğın d"'tlr. 

layı yapılırken çalınmış ola<'.akt.ır.Son 

rıı bıı parmaklıklar mezarlıktaki bnr;ı 

mezarlıırın clcsllc p:ı.rmalckl<lllrının e . 
&ldlr. 

- Bahce parmnkhğ'ı olamaz mı 'l 
- Ha),r, kntlyen, Mesl'lll mez.ar • 

lnrın üstllndckl demh- tubuktan kub. 
be nerede, ve nnsıl kull:ınılabllir~ 

Suad efr:ıdl, ııahlde kare• hiçbir &eY 
tıöylcmcdl, ltlrnzda buhıomadı, S:ı.de· 
ce, avukatları eual tıstline enal 90 • 

rarnlc bir ı-olc noktaları yeniden ve 
JCnlden tekrarlathlar. 

Neticede mahkeme, me-zl<l\r parmak 
lı1'1a r tetkik eden mezarlıklar müdür 
IUğü fen mcmurlıı rıD<lan Ferldln ~!ı 
lcemeye eelbjle lfnıle.<ı!nloı alınma.sına 
karar , ·erdi ve ruuhakem~yl ba,ıaı bir 
gilne bıraktı. 

?t!~HAT ŞAZl 

Rlşvet alan 
idam olaaayor 1 •• 

ROM.A.~YA Başvelklli Ant( 
ncs.lru ru.,m alan .eınut" 

larm idam ~lmelerini istiyo~·· 
Bu memlekete gidip g.-:enJ.eriıl 

anlattrkkı.rmıı göre devlet mauııl 
çalmn!: !.d~" nıuba.h f!ayılıyonnu 
pal"SEız iş görmenin imkanı yo., 
muş. Ham·l>\md~ naranın miktatl 
gözetihncz, beş on ku~.a bile te' 
nezzill edilirmiş. O milşalı~cıeriO 
doğru o1dut..ı ~mdi atmrna~ iste' 
nen t edbirler.in ı-id<1ctinden de al'' 
la§J}ryor, 

Rli.'.}Vet.in önUne geçmek, devle 
malının çalrnm:ısma, suiistimal t 
dilmesine, ihtilfuılara. r.ıfı nı olın~ 
içın §iddetli ceza ve s1kı kontra! 
en kffltirnıe yoldur; ltalyn iıı !~ 
~izm kurulmadan evvel böyle had~ 
&elet' .,,,. srk görUldUğU halde slf 
ııan pek s:rkı tedbirler i.ızerine kll 
ınruruş, yahut pek zh-a.de azalın~ 
Eğer propaganda değilse son ~ 
ncJcre kaJ ar bu gibi yolsu:z.tukla( 
dan ancak iki tanesine tesad 
edildiğini bir eSel'Clc eıkumuştııtıl 

Bir memlekotte rUşvet alnıV 
usul olunca o memleketten lıa' 
bek1emC"k gUc;tUr. Osmanlı tari 
yazık ki bınlerce mUhim rUşı.· 

hik!yli!rlle doludur. Sultan Abdit 
Ulclzin tahttan indirilmesi sebep 
terinden biri de bir istikraz ksb 
edildiı;i takdirde saraya bir ınit 
~·on :ı.ltın lira rll~et verilecef. 
hakkrnda o zamanın meşhtıl' sal' 
t-aflanndan banker Zarifinin sen"' 
didir. 

Os:manh imparatorluğunun kıl' 
nılnıa v.e yillmelme devirkrind 
ıılişvct hiç yok gibiydi: böyle şef 
lt-rde padıcıahlar gayet titiz da" 
rantralrdı. HattA. Yavuz Mısır ~ 
Ccrine giderken bir Yahudid~ 
borç para almış: dönUşte Yahud 
oğlunun yeniçeri ocağına nırnnı' 
!ı mukabilinde alacağı olan pnrf' 
yı bağı~ıamak istemi;ı: padiş9' 
tok kızmış ve d~iş ki: 

- Eğer, parası için öldurtt' 
demiyeoeklerini bilsem bana b6J 
le bir reklifte bulunduğu için oıJ 
idam ettirirdim. 

!kinci Selim ve 'Oçnncn Muff' 
dın ~özde ve~ir1erin" ~n şe.srJ' 
Pa<>.a v:ı...'lttiy'le Osman Oğullan t'° 
rafmdnn ilhak olun:ın bir mem1'1 
kcdn htl'kthr.dannın bilmem kaçt~ 
er torunu oluyv>rd11; Osmnnoğull 
ıından iki padişahın yUksek te''~ 
c.Uh ~ iltifatlarma nail olmalt 
berabı-r intikanı hisleri besliyor 
mu.,, UçUncU Murada kırk bin il 

tın rllşvet kabul ettirince dedelr 
rinin intikt.:nını aldığ: ve art~ 
Osmanlı de,•letin:n kokUne k 
s:ıldr~ icin pek 11evinmiş! 

tslamliğın ilk devirlerinde. de~ 
let ve memleket al':Ul.Junın çok te1 
mi?.: o]duğıı mııhı-kknktır. Fa'k• 
islam i:npa:ratorluğu. kuntluş ~ 
ınanmd:ı gariioıne zamanını da ~ 
samnğa başlnmrntı. Bunun bıısııc 
sebebi olarnk rU~veti ileri sU?1er 
ler. Rivayete g511C bir gUn HaU 
hin Velid hatüe 0s.."ltanın huzur1" 
na çıkacakmrn, ondan şik!yet e 
den ve nlevhinde bulunan b ir dlif 
manı da varmış, E~er dOşmanll" 
dan evvel hn.Iifevi görllrse davn' 
kazan a.bilirmiş. Bu uğırrda ve dU( 
mnnmdan evvel içeri girmek içi~ 
lı ıı }jfenin knprc·snıa iki n'tın rUŞ' 
\ 'Cl vermiş; sonra bu di~erlerirı 
örnek olmuş. 

RU"'eti ortadan kniılımıııJ 
gayet gUçtUr. Eğer Marcş-ıl Ant"' •----··-----------------.J nE>slru bunu becE>rir3e bliyilk bi" 
memleket fetiıetmekten deha ınll" 

Yn:ıav : 

Aleksander V ert 
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liyor, Frarwz ordusunun be§te j. bim bir i~ yapmış olacaktır. 
/ kisinin FJan<lr'cla mahrnlduiu hak KADIRCAN KAF~ 

kında SÖ'Zler hiç dt- doğra değil .•• •------------
Framııınun bu cephede yalnrz se. 
kiz fırkası \'tU'dL.. Fransanın en 
İyi techiz edilml5 sekiz tümen~ bu-

' TBSI doğru! 

naneş var. na, a sıcak. Splan
'licl'in önünde insantnr kann<',a. r;i . 

Çevtreııı: bj kayne ryor. Herke.ıt e~·a!ıım ha-
M uzaller Eun Zll'hyor, Vn.!i!':ler aralıalann üzeri. 

1 
ne bağht.nryor, bi~ok otomohi'1er Gaz~teler bunu haber vt_rlyorlar. 

Flıındr'claki ordnl&rm C}ÖziiJNesi- hareket bile ettJ. Sokaklarda mUt Hı~ ~phe yOk ki muhafaza dl~ 
sin i ıuılııt':\or, sonra ynzl51na de. hi~ bir otomobil ahm \'e satımı ltnuriarıru muhafaza edebilmeııı•' 
\'1Ull ediyonltı: 'ar, Mistcrs A iki otomob:. ele buna bağlıydı. 

" Kuv\•e tleriuln bc~tc ikisinden lini ~·inni bin frangR sattr, bu • .,,. • • 
mnhnım k:ıtnn Veygand Som - Esu para ile kürkler ,.8 mUee,·herler Ruj ibtikirrnda.n baJısedilıytıf· 
iızerimle <'lincle imlan Fra.n'ız km· satın aldı. Elim<lekf Frnnstz franl;; !Jatti bir ttrkadaşuıuz: "Rujda dit 
' etler.;' \c iki İngiliz tiimeni ile lannrn lngiltereye rlöndUğtim , .8• ıhtikir olur mo?'' diye sonJyot• 
ıııüılnfan:uı mecbur knldı. H''.O tii- kit bir kı:ymet olara!< kalıp kıılmı. du, • 
menlik bütiin Almnn ordusn 5 Jıa. , yaeağm1 bilmi}onım. Fakat böy. Rujun bir boya, boyamanm bı' 
zirr.n sabnht 5Q. tiimcnimiz lizeri- ı le şeyle.re ebftıımiyet , ·ermek ihl~ ne\•j ihti'kar olcluğu dü ünum..,t 
ne çull:ınllı. Bir e ' ıiz iiç !ldnma tim dğildir. Pren i'p itibariyle bu bnmln hayret edilect'k bir noktll 
krı r ı . bir uçnğım17. on uçnğa kar. nkıınm gidecek olanlar yalnız in. cimnılıı;t anlaşılmaz mı! 

r snvnştr •. " ~ilizler<lir; fııl<at başka milletıl'T. * ~ • 
DilnkPJ•k hnlt~İn<lP, genf'rııl Dii- ıleıı bir hn.ylj insa.nn. do. izi \"erllt.H Romanyada rliŞ\'et alan mema«" 

o;, ::.,i. z. ' ul kartnnlım 830.000 erden ynf· nıatbııat ntaşesi Şilof birçok Fran: nnn idam ~ilecekleri· Jlaber ~,· 

1 
nız 90.000 ki-;ilik l<~mncıız olduğu. &17.lara, l'olonyalılara ' 'e Çeklere riliyor. 

ÜlPrİn'Jcn n srl nır 6Ô~ ltiyor. Makalenin bütün ya yol kli,•nlı , enli. Bn yol kiğıtlan Dan'!I nerenin bn ıaa desek '11'• 
ett'l ten sonm zılıc;miJn, fnı;\,iz clU:;manlığı e1..i- üzrrinde s. S. Madura j aretini ha mlinasiu olur! 

·===~...:ı-=ı--~,_--~mm:::..,_• Bürhan Burçak 



H A B E R - Akl!am f'onaer 

hakkı tank U!I 
8aa.ı.dı~ı yer: Vaıcıı M&thatull 

""""''" I •Ytıll 
a "Y•ık 
l ~!ur 

Ail()l\ it .Ş A K'n .AJU 

l'tlrklye 
l".IH t<r. 
~ 1JW • 

t,Ol • 

l.Ml • 

Oıı.a'#te)t ~nı'lf'rfll'!ll 
l!:ı.Tall ~,.,... .. .-rıım ... 

oö~den· .... ~, 
Bugünef ........ ~ ....... 

Da kara 
dokunmak 
tehlikelidir 

laıtraı Darlan Ba .. 
batta blyle söyledi 
llltnalll ba§kumandanı amiral 

lıar!aı. Dal.ardan Fa a gitmişti. Ha-
18.tta I> rmı bir gaz tccı amiralle 

' IÖrti§nıu ve Dakara blr taarruz i!ltt. 
:::1 karfısında Daka, da neler dü • 
, ÜldLığı.tnU sormu§tur. Amiral §ÖY· 

.. cevap vcrmıştil : 
.- Dakarda boş -.erc 'akil A'cdril 

:Z?r, f alı~ct go tcrilı~or. Bu 
ır, Dakarlıl:lr saıl:ılı u:r.oklnr• 

~ RPlcn nızı::arm kC'ndilcriııc n~ 
n..... RPlirdi ını soru'}lurmu~ orlar. 
'Vllhır hazırrlır.,, 

Aınıra) Dııı lan. Daknr h:ıkl.ınd:ı 
su~T'l ılave ctmi tır: 

D:ıkara do'kunm:ık isti:ren 
her.tıan~ı bir kimse içııı bu çok 
tetııikeli hirşe:\ olur.,, 

k.arad::ın yapıla<'ak muhtemel oir 
laarruz kar 1 ınd:ı Dakurın nno;ıl 
~dafaa <Xlil"ccı;i sualine fımiral 
l>ın-l:ın şo~ le cevap vermiştir: 

.. _ I>akara '.ırahılmek için cok 
Utakı n A'elmck 1 izım . ., 

ş \J'K C.l!:PJD;st:rıı;nE uONKO 
\AZİYET 

Doğu CCphcsının bir kııımı yerlerin
de ınıube.rebeler ~iddeUe de11Rm eder. 
S.. diğer birkaç kesimde fena hava -
!arızı da tesınıe harekat ya va~la • 
:tluftir. DUnkU Alman teblığınde ha· 
l'elci.t hakkında §U malflmat verilmek 
ledir: 

.. Novrosiııkln cenubu şarkisindc 1 
~ nıU<laf&a edilen Sovyet üsleri 
btlcuınıa zapted1lmi§tir. Alman da8 
lcJta.ı..rı rsiddetıı m4harebeler netice. 
8blcie Tuapsenin §imo.li şarki.sinde 
~rda yeniden mUhım mevziler ~
°'1 etnıişıerdjr. 
~p filoları pek alçaktan uçarak 
-...nan mevzilerine hücum etmi§ler -.. 
llınat avcıları bef Sovyet tayyare-

• _,Urmtışlerdir. BiltUn cephe kesi
~~unluğunca dU.,manm mevzlt mu 
~ taarruzları ve ba.skuıı bUyUk 
~larıa geri püskürUllmUştür. Dft§ 
~ bir 111Uharebe gMPU dağıtı! • 
~. 

8tıı.ııtıgradda. hücum kıtalanmı.z 
~anın mukavemet yuvalarmı yok 
~k yent ev blolda1'1 zaptetmjşlel"" 
ltir. Şehrin §imalinde tnarruz ycnl 
1ıııı. '9&roşa kadar ilerletilmiştir. Düş. 
~ cenup ve ,ıma1 istikametlerin. 
de hptığı §aflrlma taa.rruzları kıs • 
-- Yakından yapılan çarp!§lllllalar!a 
~ete uğratllmI§tır. 
~rebe t;ayyareteriın z birbiri ar 

'-dan ~len dalgaiar halinde yap. 
'Pı taarruzlar)a §ehrin şarkına 
~ir1ıcn dl.ipıa.ıı topçusunu M . 
~YeUcrı ııltma a!mışlıır ve sustur
~rdır. 

4.ınıan avcuıırt dUı1UrdUkleri 27 dil~ 
' ta.yyareelne mukabU bir tek 
~re kay~trni lerdlr 
~ cephesinde k:Jtfllarımız nt'hr 
~k i&tıyen düşmanın bu le§cbbU. 
'ınan:1 oonı.~\ardır ... 

-l1trclaki Jngilir. taarruzu 

llıeır cepheatndo lngtlız taarruzu 
~ edlyO!". 1ngi!-iZienn nııhver hat. 
'da aıaıkları gedıklcri bUyUtmeğc 
~ıkıan ILillaşılmaktadır. Dün Ka. 
~e nefredilen mUttefıkler•n mil~ 
~~ harp teblığındc şu malfımat ve. 
~: 

o 

Sermaye ve sınıfını yükseltme 
müracaatları pek çoğaldı 
Son zamanlarda piyaııadak' (:r ı.uç fi~:ının sınıfıaı ı yuk.sclti! • 

ıı:.cıtemenin bir neticesi <JI a • a-' ser ı mtktcdır. 
maye tezvicli icin ~apfaıı nıüraca- Eskiden sık sık görtilen smıf in 
ı.tbr pek rl•ğnlmıc;tır. Gerek şjr. llinne talep".:ri buz;Un hemen he • 
ketler, gf'.!_ek e ferdi Ye oı taklr men ortaıfon ka'kmı§tır. :rn.ıtüıı bu 
finnatardan birçokları ~rmayde • lıalloden erkar.al!ı neticr piyasa -
rini a.rtrnnnktndıralr HH!ta bı..1111 d::ı iı; hacminin çok ;;-cııişlernektc 
rın ic:indcn aynı sene icinde ıl<i olduğudur. 

SermayelCl'fni arttt"$.nlann ba -
ı;ı nda ihr.ıc'lt !iİrketleri ve mtieıı • 
~cse~ln ile bazı sanayi müessese· 
l<:ri ve gıda maddeleri tizeıın<IC' J.j 

defa serınave tczyıdi yapanlar 
\·ard!r. Hn!en btı mese1e ticnret o· 
d< sının esaslı nıc-~"'ıılelerinden bı • 
rıni teı1kil cıtmektedir Oda bu fır 
mal ar haltkında tahkikat yapmak 
ta ve hemen h"r gün bir veya IJi~ 1 \ aoıın firmaiar b•ıluııınaktadır. 

Danimarka Krabnıa 
ııllbl vaziyeti 

Kopcnha.g, 27 (A.A.) - DUn ak • 
§am saat 18 de nqredllen kralın sağ. 
lık durumuna ait rapor dünkü V'lzL 

yctte dcğ"lşıkllk olmr.dığı.oı bildir -
mcktedir, Yaraların göatcri~I normal• 
dır. ZarUrrie arazı halen mevcutu da 
vahamet yoktur, Hararet 't8 3 nabız 

72 ve muntazamdır. 

Ağaçlı linyit madeni 
iıletilecek 

lktısa.t Vc.lul eti. lat.anbul·.m kö· 
mür iht.iyacmın temitıi içıu umu -
ır.i harp yıllarında lst .. ubulun ır. 
tılılıik ettiği kömUrUn mühim kı:ı
D1lDtn jstihaal edildigi agaçh lin
yit kömür ocaklarının ielctilrr.csi 
ıçin hare.kete geçmiştir. J::ubank, 
1l·ap eden dekovil hatıannı Ağaç.. 
bya ~tirmiftir. Galerileı in .ıslah 
i~inc de girişilmi§til" Ağaclı im • 
yit kö.ı:nürl'lrinin kilo b~ın:ı ka -
lpriai 6800 dir. Ocakların bu kış 
orta.sma kadar ışletllmesinc çalı • 
şılmak.ta.dır. 

tikler ta.rafından yapılan genıo ölçüde 
hava tnarruzlarına cuınarteai gecesi 
ve dlin de devam etmişlerdir. 

Avcılarımız bütün gUn muharebe 
bölgeaı Uzetinde uçnııı§l&rdır. 
'DQ:manm hava faallyetl ıirtmıo iae 

de plloUarımız gündllz iyi neticeler 
elde et.ml§lerdiT. Murarebe bölgelli U.. 
zerınde en a§llğl 7 dÜŞ'lll&D tayyareal 
dilşürUlmU§ ve birÇok tayyareler de 
haııara ufratı!JIUftll'. 

DUn Tobruk açıtmda btr ticaret 
gemisine yapılan bomba taarrusu ne. 
ticesiJıde gemi lntll&.k edeNk tama. 
mlyle gözden kayboLmuıtur. Bu ha. 
rekete i§tirak eden uzuıı menzilli 
avcllarımız: 2 Yunk~r• 88, bir DornL 
ye 2t ve bir c.R t2 dü§Urmli§lerdir. 
Bundan ba§ka mUhlm bir düşman teı 
kiline karşı yapılan taarruz: esnasm~ 
da uzun menzilli avccılarrmız t Yun. 
kenı fi2 t&hrlp etoıiller ,.. bir befbı.. 
sıni de hasara utratmıtlardır." 

Diğer taraftan dllnkU ltalyan reıs. 
mi t~blllğ de bu harekl.t hakkmda ıu 
mal(imatı vermektedir: 

''Kımr cepbeainde dllfmanın tankla 
nn himayesinde yaptığı yeni ve fid. 
detll taa.rru.zlar akim kahn.ıftrr. Tah. 
rip ectµen dU§man t&nklarmm eayı. 
1!11 104 il bulmuftur. 

İtalyan ve Alman bava teıklllerı 
İngiliz hatlarının gerlaln~ekl kamp. 
la.n Ye depoları bombalamışlar ve 
mitralyöz atCfi altına alm~ıar~. Ha 
"& dUello!arında mjhvcr a•cılan H 
tayyare dtl§UrmUılerdir. 

Marn lılatrub böl.ge&inde dtlfma • 
fmı bat,lanmızın gerisine yapmak ia. 
tediğl blr çıkarma t•bbUllU muha. 
rebe tayyarelerimlsln ııeıi mlldaha.le. 
siyle akim kalm!f n &!lker t.a'ıyaıı 

birçok motörlU ctQfman Hndallan 
bareketı yarıda bırakarak geri dön. 
mek zonınd& bıralulmqıtır. Bu an. 
dallardan bjrj bir bomba llS&betlyle 
havaya uçmuftur., 

ltalya, Almanyatlan haua 
kuvvetleri iıtemif 

Ankara radyo gazeteainll Bem 
den vcrjlen bir habere atfen ııöyledi · 
ğlne göre, Musolinj ltalyanm bava 
hUcumlarma karıı himayesini temiıı 
tçın Berllnden hava kuvvetleri late • 
mı,ur. Buna dair talebname Alman_ 
yanm Roma bUtUk elçisine tevdi e. 
di1 miştlr. M:usollniııln reisliğinde ve 
ve genelkurmay bqkanmın da iftira
kllc fa§lat §efierl gisll bir toplantı 

yapmışlar ve ttalyanrn hava taarruz• 
!arına karşı hlmaycııt meaeleıılnl gö . 
rü "m Uşlerdir. 

F ransada karga
şahklar yok 

Viıinin l'ariı elçiıi tekz.ip 
ediyor 

Londra, 27 (A,A.) - rarlıı rady.o_ 
sw dün ak§&mki yaynnmda, Vişınln 

Parıs büyük elçim De Brinonun dlin 
gazetecilerle görUştUıtU sırada Al • 
manyaya ıııçi göndermek işinin Fran. 
eada vahim kargap.lıklara aobeb ol
duğu hakkındaki rivayetleri yalan.la. 
mqı ve böyle haberleri çıkaranların 

kötü Franııızlar veya akılsızlar oldu. 
ğunu ııöyıe1t1i§tir. 

Mısır ceplleslllde · 
(Ba§ tarafı l inci sayfada) 

fında taaıTUzun devam etmc!ı bek 
!eniyor. 

MAYN I'ARLUARI KISMJoJ'o" 
TEMİZLE.?lıD1 

Londra, 2'7 (A.A·) - Dün öğle. 
den ~<'llra Kalıirf'den gelen haber 
l~re göre, mihver ma.yn tıı.rlası 

dun kısmen teımiz1enmiştir. Romel 
dün pike tayyarelerini kullanmış· 
tır. 

Kahire. 27 (A.A.) - Sekizinci 
ordu son 24 saat za.rfında yeni i. 
lerle-yjş kaydetmemif, falı:at evvel
ce zaptettiği yerleri muhat aza et
mirtir. Cephenin darlığı, hücumla 
zapteriilm.C6i limngelen y~rlerin 
çokluftı ilC!li hal'C'ketini yavaşlatı. ' 
yor. Muharebe heni.iz ilk safhaaın
ciadD", Zırhlı lruvvet.elr henüz çar
pıpı 8 Dll§tır. 

TA YMİSİN MtJTALAASI 
Loadra, 27 (A.A·) -·· Taymia 

Mıaır bare.ltiu hakkında diyor ki: 
'·Mısınn garp çölünde dalııı baıtka 
çetin sava,ıar olacaktır. Harbin 
ge!ecek geli~eleri Rt!!yaya yar. 
dım üzerinde mlleuir olacaktır. 
\ "azifcmiz ~tindir. Sekizinci ordu 
erleri bu vazifeyi azimle, gii9eflle 
ba§&rmağa h&z?rdır. 

AMERİKAN TEBL1G1 
Kahire, !'7 (A.A.) - Amerikan 

}ı.ava kuvvetleri karargilımm teb-
liği: • 

Çölde vazife alan av. av bomba 
ve bomba uçaklarmıız dün bütün 
gün hiicwnla.nı. devam et.İ:nigtır. 
Dü§(irülen 7 mihve:- tayyaresin _ 
den dôrdU avcııanmız tarafından 
di.işürUlmL"5tür. Düşman tankları -
ıı.n tam is:ıbctler elde cdilmi!!tir. 

.ALMAN AIA1"Slt\"A GÜRJ·~ 
Bertin 26 - Bcrliner Korrc •• 

pon<l~nz 'diyor ki: Mısırda lngıliz 
taanu.zu uzıın zam2.ndanbcri bek 
leniyordu. Bunun i~n taarruz tam 
mana:ıile hazırlıklı bir mukave -
metle ka"'11&nmıştır. 

HAVA ÇARPJtıHALARJ 
Londra 2'7 (A .. A.) - Mmu'lia 

cereyan etmdtte olan kara çarpı~. 
malan hakkında tAz;: pek az ha
ber gelmiştir. 

1ngiliz kmrvetleri ilk hücumlan 
e8llasmda ~gal ettikleri m~vzileri 
tahkim etmişlerdir. BütUn dil"• 
man mukahiı htlcumları geri atıl -
M!Ştır. 

Müttefik kuvvetleri 1450 esir at 
mı6lardır. Mihver hava faaliyeti 
artmış c:>lnıasına rağm.en İngiliz 
bava kuvvetlen tahripkar akınla
rına 1cvar.ı etmektedirler. 

Tobru.'k açıklarında bir mihver 
grmisi berhava edilmi~tir. 4 Al • 
man nakliye uı;11~1 dUt:lil"\ilmüştilr. 

v•si, 27 CA.A·) - Alman ve 
İtalyan k•ıvvetleri. Mısır ccphesin
d c mevzilerini muhafaza etmek _ 
ledir!er. Sekizinci ordu kumanda
nı gcn"rnl Montgomery'nin elimle 
bulun3n mühim miktarda askere 
rağrr~n vaziyette ceği!;iklik olm<ı. 
mıMrr. 

'.l(uharcbc dun d" dl''•.ım etmiş \'C 

~Yan eden !kıncı d rcct'd<' bazı çar 
~&fara iki tar fır. tar 1;.ları da iş. 
~ etrni Ur. DUşrnan i ı;al edılen 
~lerrıekı kıtalamnızı çılrnrlll~R 
llı~af k ol mam tır. 
~ saat lf' de 1450 Alman ve L 

&Jvaıı ri alın't'!'ış tmhınuvcırcu 
lıiUharebe bölgesı li?.erinde mUtte. 

Romadan b!!dlrlldl3'1ne göl:'e Ceno. 
vanın bombardımanı aıraımda bir 
sığmakta vukııs ~elen kargaşalıJc 

neticesinde c;ogu kadm Te ı:ıx:uk oı. 

mak llzere S6t klıı ölm\i;tür, _.. ... 

.~iman ve İtalvan hav!\ kuvvet
leri lnai1ız bomhardrrN\n uı:akla. 
nna d\lrm:ıd:ın nıa"rnız etmekte 
ve ialerine set ee:kmektedırler. 

Cümhur v~t 
bayramı yarın 

başlıyor 
Hazırlıkların bugürı 

tamamlanmaıına ~alı§ılvor 

29 Teşrinicwcl Cümhurj) et ba) 
r,ımr, ~arın, ögıl"den soıım lı:ışlı - I 
yacaxtır. 

Kabahat ucuza 
Kab ... hatlc '-::"ı'>ahatcil'!i birbfrinden ClJ'ırrımamak, o 

çolz zaman İn!lanlarq büyük zararfora mi oluı. 
Her kbahatcik belki <'fi .:-dilcbiliı· fal.al /..(l.lıahatl r 

bu zümreden sayılmamalıdır. 

Hazırlan:ııı programa goı e, mu 
1 

tsseı:eler ve llaiı·eler tez~ iııtı W I .J 
ba:;lanuş".a.rd!r. Caddelerde tak!ar ._ __________________ ,.. _________ ....,. 

K.al,ahati ucuza ali eder.ferin zararı yalnız. hen dile 
rine dokunmaz, bundan cemiyci de m:ıtdzarnr olur; 
çünkıi habahal:n coğalmaaına meydan vermıs olurlar. 

kurulmakta, \'CCi~ler asılmakta 'r t o 
\C dektrik tesisatı. ~cl!lll~ml.ktadır, i ıcare dasın n h ımaye ettıg-i gençler 

Bu bayrama malul gazılcr Jc ı~ 
tir.ı.k ::decekicrılir. 1,ialill gaziler 
tovlanu için yanr. sıb:ıh 11 d~ 
1'c..plıanedeoki m"?"kez komutanlıg·. 
r..a cn:!ırrlmektııdır. 

Ba~'l'am m!rn ;tı:ıebetıle bütiin 
mektepler ve müe.sscs-.:Icr yarın 
l:.! de tatil yapacaklar:'l.r. Tıı til 
ı-az".lrt<"Sİ ~hahıtıu knclnr dcvnm 
t.decektir. 

Atatürk bulvannın Unkapanııı· 
d.ın S:ırat:haneye karlar ol:ın kt::. 
mı bitirilecek ve cümhuriv{'t bay • 
rammds torenl~ a.c;tlacakttr. 

Eminönii Hnllkevi tarafından 
cickoratör Vedud Ar'a hazırlattırr 
lan milli zaferler Diyorama ser -
gı~i, yısnn ôğlcıien .sonra dıı•· · •• 
ll'tc açılacaktır 

Gıda maddelerine 
verilen ·avanslar -Ban/talar bu ifi ay batıntla 
taıliye etmİf olacaklar 

l'iı.arct Odası, citedeııberı ~ uk -
1 

tı iln c i, ) nhut oralı ~kı tıı c enııı 
ı:ek .ktiıs.ıt ve ticaret mektebinin -. mır g-:ı;nıi o mclla•ın:ı ra • 
l•rtt'., usc ,.e ~ uk:;.ek kısunlarııı - 1 men - hıma\ eden mahrum ctlıl -
cı.ın Nrcok f.ıkir genl'i tah.,illı:rınc rııc ! .. Jf.ıırngt'lmcıacdir. Ticaı t o· 
devam::: m,..dar olnıui< ilzer::: hın • cia ı bu h·ı:;;· ta. ~ üks"" ıktıs.ıt ve 
) e etmekt" , c ögledeıı sonr.ı Qc:la· tıcaı~t m~J(l'•bi ile tem s c m kte 
ı.ııı muhtc jf Rubclerinde staJycr ve bu mlı&kıil ,·azi) ~te bır !l ıl 
oalrnk çnlı~a!l ~u genele~-.: muay· arunın,aktact-r. 
•<.n Lı!r licr<:t vermektedn·. Fakat 
bu sençler:n her sc:ı~ smtf1arındu 
pek i) i ve nihayet iyi derece i!e 
ıııuvaffak olup ~eçmeleri 1iızım • 
clır Bu clcrcceleri bula.mı} an geuç 
elr

0 

Odanır. himayesinden c;ıkunl -
makt u!ır. Fı.ıkat bu sene yiık.sek 
:ktısat ve lio..:n~t rnel<tebinde sıkı 
bir rej.im takip olunmuş ve imti
hnnlnrda muvaffak olan talebe • 
dm hemen hep<li orta dcrecerlen 
~"Ukarı yı.iks 'cmemi!=ılerdir Bu
•ıun nticeı>i olarak ya Odanın bu 
hu.ı.tıstekı :aliın-:.~ıı-ımt'slnin dc~ıı;· 

U niverı.ite takımı An karaya 
gİaİyOT 

Ct.nı.huri~1.:t b:ı ra.nuuda Ank • 
rn tınivcrsiksil-.: mu. tı bak. ~ ap· 
m k uzere Jstanbul unıh te i 
futbol ve vole~~l taknnlan u 
ak!'(am Ankal"dji .ı ;i1eeck erdir. 
Bu munasobe1 le A nkarad .... 'IJu~ uk 
merasim yapı:a ak, maarif \'ckilı 
Hasan Ali Yücel bir nutuk ylı
yccektir. 

, 
~ ~~~~ ;.::.;;~Y.~~~ .. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~-,. 

RıiJuk lnı.ılaıılıırı tc&ıde .•• ~iz z.afcrlorl ııali.mlamağ ı Hh •I• ol uı r ~ 
eiııon.J film IUÜ!!tc!lna olarak 

~ .. 
Yarın Aksam_LALE sinemasında :: 

Bankalann gıda maddcJerı üz.: .~ 

rine kredjyi açmamaları Ve avans Türkçe DEMı·R TA .~ 
vermemeleri için geçen a;-· veril • ._~ 
miş olan ikararm tatbikatı haylı in 
kıı;af etmiştir. Bankaların pi) asa· Sıınaı :n !,:Cr~e,cslndeo fı kıran ... Dünya harikalarının ~~ 
ya ki.illi lbir zarar vermeden yavaş rnn ılı ıı rc•e ıutı~tle ~arHtılan ... 1\lllyarlardan a.1.amet 1 
yavaş taafiyc ettikleri gıda mali - &erdir. ~· 
dc.-lcri üzerir.e agılan ikredilcr ay iil Jtıı fıl n !cin biletler !}imdiden eatılmaktadır. Numaralı yerlerinizi lt\t ~4 

baı;mda istenilen ~kle girmiş ve ~ fen .. ,ı,n.ueıı k~ııatınır.. Tclt'fon: 48595 ~~ 

en bü~.;ik klfmlt tasfiye edilmiş o.

1

i ntKK.' T: Bl: fjim a~ ni umanda lr.mlrde LALE \'C TAN etnemalarm. ~ 
Iacaktrr. ~~da 1.;, -.terjleroktlr.~~ 

Ş k . \ Beyoölu Yerli Askerlik Şubesinden: e er tevzıa 1 339 l!~ı:!l:lular ve bu doğumlulat'la askerliklerine karnr \"t'rilrn1er 
19.10.9f2 tarihinde sevkooilec:eklerlnde me&kQr tarilıte fUbede buhınmı. 

Ayda yann1f"r kilo olarak 
karne ile verilecek 

yanlar hakkında As. kanununun 86. maddeefne tabi tutulacaklardır. 

Anka.radan bildirildiğine göre, 
İstanbul ve Ar.karada onUmtlzde· 
ki ayın birinden itibaren nüfus 
başma her ay yarım kilo olmak 
iızeıre karne iel ~er tevziine baş 
13.nacakttr. Diğer mınt::.kelartla ~~ 
§Ckerin tevzi l'Ckli valilerin takdi. ı ~~ 
rine bırakUm.Jı§tırt lstanbul ve An ~ .. ~ 
karada şekerin bu suretle tevzune ~ 
sebep, istifçi vurguncuların §eker ~~ 
&toku yapma1a.rına meydan verme· ~~ 
mcktir. Şetrer tice.retile meı1guJ o • 
lan ki.meelere de, bundan böyle 
ihtiyaçları nilmetinde ~ker veri. 
lecrittir. 

(1447_687l 

~~~~~~~~~~~~~~!lllll!IMPll~11 

T A K S i M Sinemasında 
Şiımti)c kadar gordlığün\k ttırk'\ıfı Te ttir~ hblij fll~ 

gölgf!Cle bırakacak bir ~ 

KIZI 
Tür•' dublajının, Tlirk musUdalnln ea btiyük zarert 
Ttirk~ &Mlü • 'Tttrk m1111lkill • Tftr• p.rktlı 

OhuyzınJıu: l\fl'AALA lŞILAl' • SUAD G'ON 
LE\"l.A lUL'JtAD - l'USUF VEıml - TAIDYE MllB'~ -. ... 
EN\.'EIC \'ECOl'ııln 

~arattıkları a,k ve lbtjru fllml Saltaaallmette 
dlakl ıecı llaıa 

Sear.ııJar 11.1~ • 1.45 • 4.15 • 6.45 • 9.115 te 
~ ~~*~~~.~~~~~ ~~~~~~~~~~ 

Dün se.a.t 17,30 da Sultauah· 
mette feci bir tramvay kazası ol • 
muştı.;r. 1135 numaralı Sudık Aca 
rın i1arcsindekı 39 numaralı Be· 
şiktaş - Fatih arabası Sultanahnıct 
uurağınm kavsini dönmek üzerey 
ken o sJrada Hekimhan malnm • 
düri.iııün oğlu Yücel tramvayın ö· 
nüne ö~mii§tiır. 

Ç'oeuif,m karşı ıaraft.uı ~elmek· 
le olan kamyondan Urkerek ko§ • 
tı:ğu a~ı1maktadır. Vatman bu 
ani veziyet: ka.rşısında fren ~ aıımış 
sa de. mesafe çok kı&a olduğıınclaıı 
çocuğu luırtarmrya muvaffak ola- ~ 
:m&ml§tlr. 1 ~ 

Ç'.ocuğun başı traınvıı.ym ön te • ~ 
kerleği yanındaki tahtaya sıkış • ~ 
rnı§, iki metre kadar siırük:enmis· 
tir. 

Çocuk, imdadı sıhhi otobnbiliy
le Esnaf hastanesine götiirülür • 
ken ölmüştür , 

Şampiyon mecmuası 
karilerine 

Çocak Esirgeme Kuruma Fatih M. 
Nahiyesı Menfaaıına Büyük Müsamere 

SAFiYE 
Sıtlllh<tduın Pınar - Kemanı Nobar - Kanuaı .\hruedin yalntt. bir 

defn~a nıahsus iftlraklerile 
DtfltRrLLt: ISMAlL, Ahmet GUhttirtir ye arkad~lan tarafmdan 

SüRPiK ile HAÇiK TEMSili 
27.J•ı.5'2 &unu akı:anıı ÇEMBERLITAŞ 11incmasında bilet~r gljl'dt 

l 1 U MütlürlüğündeJ!: nhisar ar · 
a.ı lıı.ömurtı p&l&l'ilkla eawı 

ı - ldaremız ihtiyacı için 6100 kllo mang 
' . 

alınacaktır ....-.4\ saat 1-0 de Kaba • 
Cuma gününden cumarteai gUnü 2 _ Paz:nr!ık s 11.942 tarıhine raeUıyan salı &;~kt.11' 

saat :5e kadar mecmuamızdan bilet tRŞl.8 ıeva.zım ~ubeslndekı alım komlısyonuııda ya:Un ve ~atte ,y6&de 1~ almış olanların paraları aynen lad 8 _ LBt.el~hierin par..ırlık lçiıı ta~;:;o':'a ~eımeleri {q4q) 
edllccektir. Zira bu bı!etlerln dip ı:Uvenmc. Jıarnlnrıle blrllkte adı ıreçen • ,.,. ..... 
koçanları .Ankara ekspresinde zayı r ... 
olduğundan oynamava unkln hasıı • pı•Rı•N NEŞ'ET 
olamamı§tır. Cumartesi gl.lnU saat ASETILO 
5,SO dan puar gününe kadar bilet 1 
aıanıarm siparifleri aynen Ankara.ya 
telefonla bjldırlldığ)nden kazançları 

ayn•11 wrllecektfr. Tedlyat t•rf&mbıı 
g11nü aut 2 den 6 ya kadardır. 

fAJIPttON 

GIUP • N&:t.LE • BAŞ M JJlş AGlW.:üu 
~juk alg-mbtına karıı teelrl katJdlr. 

ı Hk zarf~ %0 U1c tüpleri her oo:r.:uuıde &m.vuu•a. 
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b~:.~~ g9v919rJ rtr• 
Onbaşı 1

1 Ahlcik ve namus 

Tarihin -- - - ----

F ü jans ]omay telakkisine daiır Bu tehlike de geçti 
Davası A HuAK ve namus tc1Aıkkller1 neden bu derece s&r8tlm1§ veya 

u~'l:.tuımugtur? .Ahla.k.sızlık nıemleketlmtzde neden, - ta.bir Dört yıllık bir hıı~·aıtan son«n ı 

-2-
N~:L.L. 

·•· Toplayan: Muzaffer Esen 
catz.se - nefis sanatlardan olmuştur? Neden bu kadar incelm~. yon. Şevki ilk defa karısındıın şüphe. 
tu'l.muş, ciıAlanml§, törpUlenml§, bedii bir şekil almı,ştır? Bu ahllk leniyordu. Doğrusu henüz bu şüp. 
noksa~ı. bu namus telft.kklsi gizli bir sıtma gibi bizi neden per~ besini tahakkuk -ettirecek kun·etU 

nıümkün olacak? Diye öü~unö.ft. ~c 
nasıl ki, tamamiyle ümihiz aldı~ 
ğımız vakit ıhazan zihnimizde en 
müsait ,.e snhih mü1alealar fışkırt• 
veriyorsa Şc-çkinin knfnsında ~:ı 
böyle bir fikir parlGdı. Ye kendin· 
den memnun bir halde ıslıkla ne,ş'. 
eıt 11.ılr n!ıkı şöy1emcğe b:ışlndt •. · 
Nuriyenln kı~kançlığını tahrik ~ 

Gnr,'p bir te ndüf eseri olarak 
l888 \C 1892 lıllan ara ında l'll. 
riste Roket me~ danında üç de: alla 
üç askeri cezalıındırmak üzere gi• 
yotin kurulmuştu. 

Bu n kl'rlerılı iır.uniın de işle_ 
dikleri suçlar birbirine çok l.ıe,n • 
zer. Uçü dl.' ihtiyar birer kadm 
öldunn\!<;tiir. t:ç ı•inn~elİ'n sebebi 
de hırsızlıktır. Fa'l<nt ~·ine garip 
bir te adüf eseri o~nrok suçlular 
.&~de de a"adıklannı bulumnmı-ı, 
cinayet yerinden eli bos olarak 
CJönmek :zorund:ı. lmlrru~lnrdır. 

Bu üç urludnıı biri F.dnır Şu. 
mnhcr, mart 1888 tnrihintle, De • 
ika.rt sokai;'lndn mütevali bir e\ ıle 
otumn 79 yac:ınd:ı. Vinyon lsmi'n. 
<ıJc jhtiyar bir kndınr boğnm tu. 
:Katil, mensup bulundıığu 110 un· 
cu ala),n lmrargiihı olan na tiya 
~rinılen i1inle Pari e gelmi~. fa 
!kat bcr; :ıy izin müddetin~ eğlence 
~inde geçirecek parası olmad•. 
~ı jr.in, bu p:ırnyı elde etmek i~in 
.cinnyct yoluna sapmıştı. Y.nlnız 
ihtiynr •mclmm ölümünden sonra 

)(]ufru sen eti bulo.mamıc;;, eline 
•· ;: b-;'r altın sant. bir s~, bir 

lm1' dliWıle ve on beş fnınktnn 
toaskn bir tc;ey ~~memistir. 

A'"ll' ceza rnnJıkem inde duruş 
malar sır:ısmda. lmtil mahkeme 
karfiısm:ı. ::ı kcr elbi e i ile ~ıkmak 
ta ısrar etmic;ti. Halk bu'kadar 
~lunttn h:lkimleri kar ısındaki 

f'esarct-si7Jiğ~den atleta. iğrenmiş. 
~i. (Je\ ap verirken cli<;Icri birbiri· 
JJe o Imclnr km' etle çarpıyor, 'ii. 
~u o !ktıdnr titri ·ordu ki, keli -
tııeler boğazında. diığiimleniyordu. 
Fakat idnm lmrnrım tebl~ğ' ettik. 
ten sonrn mn.Mcemo :reisi Goden, 
bu laırnn liç gliıı içersinde tt'tnyi1. 
edehilcce~lni -:öyle;\ ip ele "nnlııdın 
1n1?" diye ordu~u \akit, uçlu 

w kaldırdı, haıır oJ vaziyeti 
ili 'c çınla)nn bir s~le "anlıl 
~' dedi'. Bu n kert•e 'lllİ\"r.tini 
~yot.in t htn ı üzerinde de ~nha. 

kant Yardı; knpı ıntn ULerİnılc 
Jirondun mn.h.Lcnleri· yazılı bir 
dükkan. Bu diikkiını l\la.r~rit l\.u. 
luni isminde elli ) edi yaş_ında lıir 
kaclıneai;ız idare ediyordu. ))tik • 
ı.an geecle)'itı üc; katlı -.a!> kepen"1<. 
!erle muhafaza. edilir. M:tğıua:rıı 
~irilince üç kapı insanın karı:-r mıı 
ı,:ıknr: Bu kaınlardan birişj ;)n:ıı -
haneye açılır, bu yuı.ıhaneılen do 
yatak odnsma, santlı1• odnc;;ı gilıi 
kullanılan küçtieiik bir odaya ve 
tuvalete girilir; bu kn:ulardan 
l'kinrisi ihtİ_\'ar k:,dının kocası o. 
l:ın Mör;yö Ru'nun ö]umünctenberi 
lıit açıtmıya.n h:.r clail'eye çıl<ar; 
uçuncü kapıdan i e mahzenlere 
inen merdivenlere ~~iliı·. 

Büroda bir tezgah. bir yn1.1 mi\. 

sası, bil' masa, üzcr1 Jurmızı kncl:. 
reli iki nlnıcaklı koltuk 'ardır. 
Bu biiro mağaz.ldıın geni.; bir cam 1 
h bölme ile ayrrlmı~tır. Tez~htn. , 
<.turan :ı.<lanı için de bir gi,e bulu· ' 

ediyor'! Karaktersizlik. seclyc dUşkUnlilğil, en iğrenç ~klile, bizi iç. bir delil, bir ipucu keşfedememiş. 
ter ıçe nenen yiyor? ti. Ulkin akıllı ıbir nd:ım bu gibi 

B•ım.n scbebleri çoktur. Bunu llosyal bUnyeınlzin, iktısadl i~lerin • · 
hakikatleri anlamak için • delillere 

JUZt?nsl2'~l~lnde. çekememezlikte, deöikodu, mahdut rekabeUerde, alle 
- Ye vesiknla.ra ihtiyac hissetme?:. 

terbivı;si:ı:r• clUzcnsizlitlnde, ısaygısızhkta, vatan ve milletimizi az. 
KarJsının :karakterinde, umumi ba

ııe,·mE>Kte, nıi il ahlA.kımızm bozulmasında, medent ve ahlll.kt vazj!e. 
d linde vulmbulan ufak bir dd;işik-

ltrt ih"l a~il ı-rayabUlrlz. F11.kat, sebebin en başta gelcnıett, şun11ır ır: * * * 
ı - HırMzlık, vurgunculuk, suiistimal kapılarmm va.kit ve za. likten derhal nnlıynbilir. Aynı de. 

dı:cel.ti •. 

ğişlkliği ~on ş;ünlerdc Şevki de ka. - Neydi -o mektup? 
manllc J:ıır.a:ımam!l!ında, 

2 _Dır :nmlyede, bir partide yUz bin,ıerce llra ka:r.anmantn im- rısında müşahede etmişti. Simdi - Hangisi, ~üzelim? , 
h k · ı d dl - Yere rlfr•cn ve teliışla derncı kanının bu yolda bu!unu§unda. ep mera ıç n ey · " 

3 _ Hı; pnraları!l kazıımlınaısına umumi e!kll.rm nı .. -ı...."" 11urette Fakat acaba ashnd:ı Nuriyenln t".ehine soktuğun mektup. 
bu meselede bir kahahnli vnr mıY- - O mektup <l~il ki.. da.kti1° 

sey.u.~ r.n masmda; 1 · 'l ülınb 
4 _ D:ızı yerlerde kötu mjısaller gösterilmeslnd1'. dt? Se\·ki bütün mcs'uliyeti karı. He y:ızılmış ıır l m er. 
L1u c~rt .scbeb, fenalığın, artmasını mucip olmtı§, hatta "',.,... sına yijklivecek kndar düşilnce.~iz - ilmühaber <leğil. Ben ~azısı.. 

-' g-·ıd· n- t Iı"l'k ha""'tı na ıfikktıt ettim. Kadın yaıuı! tUlilkler n .ı.ükleşıncslnl hazırlamıştır. ııe ı ı. or sene ev ı .... 
R'\hınetll bn§vekll Refik Sa.ydamm dediği gibi, her cephede, her nşkla teessüs etmi' oha dahi, ilk - Yanlışın var, Kur;..~-.. ~n· 

sahaı:!d., (Al dan (Z) ye kadar kuvvetıenmeğe, ahllktmızt UstUnl~ :ıy gibi balayı gibi rlaima o kad:ır ya,l:tı !ıir ilmiıhııber. 
tirmeğE', or.a sa!li.bet vermeğe çok ihtiyacımız var! tntlı geçmez. Aşkın heyecanı ve - Ver göreyim? 

Turk 1.·m~tı. şimdıyc kadar her gUçlU@ yendiği gibi, bu:;1inkU s:ımimi tazellAi zamanla kendi keıı. - Zahmete değmet. "kt1'rı'a-., ,., 
durumu ı:.laha, düzenli bir §Ckle koymağa muvaffak o!acağrna zerre dine bir yere kap:ınır Ye yavaş 11.ıühııbcr seni alı\kadnr etmbz. 
kndar c:Uphenı.z yoktur. 1.<'akat önUmUzdek1 zorluklar çok bUyUktUr, yavaş or:ıda örümccklenmiye yüz - Şevki, Yer diyorum, sörcyilll 
bunu '\~rhı;::ı söy'eme';: ırızımdır. BugUn, her söyleneni gazete gUrUI. tntar. Ru suretle hayatın akışı. iz. $U mektubu! •• 
lUsU ı:aymıı.malc 111.zr:ndır. BUtUn mllıete, hUkümet kuvvetini herke. divac b:ığlnriyle ce~:ırele karışan - Bann itimadın yok mu? 
sc, istlsı..nıoız tanıtma!< lAzmıdır. k3rı kocanın artık o ilk kıırsılıklı - Hayır! .• Mektubu ver, yokSJI 

Mt-mlt>kct; !~na :mnıanlarda da.ima a.d11Ane şiddet ısayeslnde ken. muhabbeti hissetmiy~c~k h:ıle il<'- sen bilirsin. mesele c;ıkarınm! •• 
]\fağazanın bıı kısmı , nrillcr, sr.. dini lmrlar:nıştır. Şimdi ele geçmişe alt şeyler jçln değilse bile, ha!e lirir zıımnnlıı lıer birinin hayatın_ Sevki cobinden rnsgele bir k6fı1 

petler, ım~:ılnrfa. doludur. Du'ar • ve geleCt:lt ı-nn!ere alt şeyler içln kanun ve adalet adına şiddet gBs- da yeni yeni enlerc~nn ufuklar açı. çıkarıp uzattı: 

ııur. 

larda !iİ5elcr i~in raClar )'Llpılmıı; • termel!dir. lı:r. İnsanın uyuşmuş kalbi, onu - Jlnyır. hu "de~il! 
tır. Men.:Pkett yUkseltmek, hn.lkm ahlA..ıct seviyesini yükseltmek, uyandırmağa ycllenccek ilk şiddet. Ve Şevki .cruye kcndinı -ıoınmnıı· 

lhtjy:ır kndm burada yalnız ha· vurguncunun kafasınt ezmek jçln son dereceye kadar gayret ve b!m- li tenbih ve ihtirasa karşı g('lc<'ek ğa vakit bulamadan Nuriyc ansı. 
~ma ync;;1yor ve para hnreaınak - met ~rlctr.ıPk la.ztmdır. karlar daima kuvvetli olıımaz. ~cY- zın elini cebine solrıu:> mcktubll 

tan :ıtest-en !<orknr gi'hi korku~·or· Banilıırı ne bU ·UkmU,, 00 ne himmet. ki bu nazariyeye inandığı için ka_ aldı. 
du. Kadın bu mağaz:iyı yılda 4500 ŞaklrUr.rı olur f'lbet, a.klrl nimet! rmna, arkadaşı Tahire knrşı g5s. - 1şte buydu! 
franı;a kiral:unıstt. Kadının nıı • terdf~i haddinden f:ızln oliıka ve Diyerek okudu: 
muslu, lıco;:ıplarıncla dürüst olcluğıı NOT: DUnkU fıkmmrn dördUncU ııatrrmdal<l ''kru:nratr ı:~malm., snrİıfmiyeıtcn dolııy1 mes'uliyet yük "Sevgilim. 
&ö;rleniyor, f:\kat nefsi için be~ pn· ftözil. bf;- t!h~me yıınhşı olarıılc "ka:zurah maim., çıkmışttr. 2i üncü sa.. lcrmiyorclu. Tahir hu nhbaplıltın Diin seni hic göı'Cmeaım. nanın 
ra bile sarf etmek i teme(liği füh e tırd:ıı,ı ''Palalıiyelll namuıısu:ıhık., ı;özli "1111H\bet.li namuıısnduk., ola.- hainlik namzooiydi... ~ün \'C bütün ıtcce yalnız seni dÜ· 
ediliyorılu. 1\lalıall:::dc herkes onu c·al.tır. 3..'I ınct AAtırdakj .. ,.e sndece,, kellm~llc ba,ıayan bir bnçuk Şevki bunu, Tahir e"e ~elrtit!i şünü,·ordum. Senden uzak oldu. 
Jirond :ına ismiyle :uııyor, e ka - 11atırlık etimi<' !nzlnd·r. Dürnltır ve ö:zUr djlcrtm. Lll.. zamım Nuriycnin neş'e \'e hcyecn- ğum ,·akil sanller bıına asır geliyor· 
dının çok rıara,ı olduğu :rı"\aycti nından, gözlerinin parl:ıklı~ınrlan, Ancak senin yanında bulunduiıun' 
bir dcdilw<lu lıalin<lc biitiln ma • dikkaliıırtcn. Tnhirin sık ve iıdeia zaman vaşııclıl:ıımı hl<;•r ıivorutn· 
haHe<le clofa5ıyordn. Fnkat lmılın sebepc;lz ziyıırellerinrlcn anlamıştı. Ve brni rlıişiinrlti-ıınu clu~ıındükçe 
her v:ıkit bu dedikoclulnrı tekıip c· Sevki bu cıu 5 iincrlcrıc yüreğinin övle mes'ul oluyorum ki •. arttk el· 
diyor ,.e dül.'ı<i'rnmıı gelen lıerkec;;e sıkıldığını hic;~etıi. Jlirrlcnlıire kıı. cim l"arın ııkşnm sant sekizde.. ,, 
Jınyatrn 7.ortoğunclan 'c pnra~ı7. - rı~ın olan ilk a~kı biitün kuvve. Seni unulmıuan llalldeolğlıt 
lrktstn urun wnfüyn h" ıcıediyordu. liyle uyanmıştı. Kıskançlık içini Nuriye tekrarladı: 

Kadın, belki de hu tlrc1ikodnlar lklDCI F8)'S81 z('hirliyordu. Üçiincü bir şnh~ın - Seni unutmıyan Halideciğin. 
yü7.\inılen, her ti.irliı ihtivııt te<l • Irak Kıralı lkind Faysal, bugün Onnn tavv ıreden rlc hoşlıınrhğı bi_ Xuriyeyi kucağıııcT:ı sıkmak lt:ıkkı. Ve ağlıyarnk bir Jrnnapeye çök· 
birl~rirıi :\}arak ya.5ıyordu. Hatta 1 · m knzan:ıc:ığını dü~ündükçe beyni tü. Sc-vki y:ınına rokuldu: 
'· . d Ü •1 • ~cıli ~aşına girıni5tir, Haba<ı:ı iıı· lıntlij!i için. tıılıln geçişinin yıldö- . _ ,,.nrıcı;;ınt, ben·ı rlinlet un y:u1 en m şterı rrınc ':-1\rnp gıi· s:ır~ıJıvorclu. " ı:ı 

r.i G:ızi, bir olonıohil knz:ısında iL nümiindC', kcnt!i<;inc •ıir Hurik:ın " _ Bırak! Bnnıı do'·unmıı. .. . türe~k bir c:mtk alnınğn. hir tiir Hayır, im olmıyacaktı. Fııkat na. " 
H:ıbcr oku"'lıcularınn butuıt tar· ... _,, • . ıı . hınce 1 !'13!'1 senesi c~ liıl a\ ıncln, tn•·,·ıırc nıodelı" he-''ı'\'c .... ,ı·ıım·ıstı"r _ Amın," müsaade et de ·ı·nh cd• 

fa.2ı etti. 

•
1 
•• 

1 1 
,:' v ,. .... 

1 1 •il Cc.!mret (,."uenıemı'itl. ıtıynr kı>. " " · '" ·, · sıl olmasın~ 1\arı~ınn hu nıenu u. " .. .. 
sı atı n n .. tıı;ımız 1:1.nar;tay < a ] • dürt yasında l.aılıınnrken, Bağdal. B 1 - · k · · ~. ~ , • • - < m. hır -.:ıraı~ı için mulıaklmk ıı rnçü · 1ayynrc. şırmlı, sarayın 7.criııcle şiddet sahneleri y:ırntmal,;, ylm. 
~ası lmtiln T•ransııdıı., hatta. bırıız Jüzım ol:ın bu f:ıntk \'117.İfe<ı·n· her tnld "Çiçcl. S.ıra~ında" lahtıı ~·ık· clamındn, hir lc\'lek yu\'asınıl:ı dn. kendisine şundan veya hundan şüp - fzııh etmeni iS'fcmiyonım. Al. 
dl\ dtlnyacl:ı. hl -vrk nl.isler uynndı ~ün soka~tan rastacle ~ttl~Iu"ıı ınıstır. ı ı ı·-· · ·r d k ı h clanmı.rncak kn<'l:ır alnllıyım. 

b• ı ı o '"' r k r· 1 ı ı 'k ı:- ~k ı ruyor Te küçiik Kırııl, onu ı;eyre- le cnr ıgını ı şa c ere· ll1 s:ı ne. 
ru.n ır < • Hı o mu tu. 1 ir insnnn ''eriyor, ve bir fler:ı rrı . 'ırn ı.c a ı:ı "O. ·uçıı. o - !erin iıkihclini karşılanıağ:ı hazır. - Faknl ı.ııwm, ortacln bir yon· 

nu defa su lu bir teğmeıuli, Sen kulalndıi{ı nclnmı bir dnhıı. luıllan duğu için, iri güh~~i ıle O\'llll~Or. rlerck ('~)eniyor. lıııınınk?. lışlık v:ır! :'.'ılt·ktup benim deı:lll. Bir 

lrde ı ~ıktı"..'1 gtinden itibaren nuyor<lu. Çok kullanılan, fnk:ıt hi" iyi ne- :ırkadnşımn ıııl. Kendisi evli oıdu-
ım it mndhcn apu:eıleraı_ıin ~e~fi: Bu ihti~·ar k:ulmm :::arip bir mc· San'I lrtlmcek atı tice ycrrııiyen bir usul. JTcrhıını:I ğu için 1111 ınekhıbu karısı görme· 
aıi mu fıı c<lemı en hır ~u<lubo rnln vnrrlr, litekini berikini e,· ~ bir hahane ile Tabiri e\'ılCıı uz:ık. siıı dive verip -;aklıımamı ric:ı etli. 
~ıc Kum r \e lmrlın deJıl,nnlıyı 1 d" Amcrikn köylulerl, mevva hol•. nn sun'l öriimcc1' n~l:ırı, rınnnık _ ""c nlilu-nc mazereti Onla ... 
"°"'" • •• • • en ınnek istcl'di, tanıdıkları arı•. laştırmak? Keza çok kullanılan ,-e n ., •• 
lıeııı p 1:'.1~ız bırnlmu~tı,. go:ılerının smda bu uretle C\ !emlir<likieri· çrlcrincleld )emislerl, höccklcrin elyafından yapılıyor, ağaç s;ıövclcle. menfi netice \'eren bir usul. Su hat. haŞknsına yuttur, emi? 
.nnafı yuıünclcn faal hızmetlerdcn • :r.nrnrınrlon kurtarmak için yeni bir 1 ""'" ' ıu.'n sıı.Yııı pek az değifd: rinc sarılıyor, böylece -ağaçlara rle geriye kalnn ~ muvnffakıye!li - Fnkat hakikat 
Btılmı.; bulunuyordu; İc;;te bu su. • • •· usule mlir:ıcnnt clınekteclirler.• nu . _ 0 halde ''ere du-rlı"ıl'r- 7.nmııt1 

1 Bnır kımseler bu ı ııcl rı· tırm:ına nhöcckleri, l1nkiki hir ;;_ netıcc vermesi ihlim:ıli tok ol:ın ·' "" 
ibny 4 lıirincil,tıuun ıımı de Madam · • < mın <' ı • ıln, nğaf'larn. sıın'i üriiıncck n~ı neclcıı ıet,"ıcl,a :ılıp cebine soktun~ 
2ıı.eİla.r ıs· imi" ·ııt:ı. ar bir •cndını bı nin Jüıumumlan fazla uzun oldu • riimcck nğı gihi ynknlıyor. nilhıı'i· hir çare varsa o ela, mümlciin oldu. , 1 ıu ı ı IJ v ed" h il . 1. . . gerınel\ten ih:ırcttir. Öriimeck nğ. ~·ı kaclar kısa 7.nmandn Nuriyeyi Sonra lıcn ı;törmek istediğim vaki 
~kla bogn.:r.l"mı.;, 'c o ırada e\"C sunu \'ey ı ma ıı eyı. JJrhırırıc !arının, Jıoccklerin 7:aranırn mani en Kallfnrniya nıc•y\"11 h:;hr;r'crinılc, niçin daktilo ile yazılmış bir 11 • 
.ge'fen lıizme\rj Jmdını dtı yine bl",. ti~r15fımC';:lk ~rette dcıJıkodu ~:lll" olrluğıı artlnşı!mı~ llir ),('~ fİ\ ettir. Jııı usul lnnmmünı cllllekledir. '{ ııJıirin knC'nğtna Almaktı. nıiihn!ıer olduğunu söyledin? lla' 
,(Çwndan n !'il° Ur<'ttc ~·anıtamıştı. tr.~ı ~ldıl\ ('(lıyorfar. nu tı.ı·lkı ~e Hayır. Se\'kİ akıllı hir erkekti. 

bır ı'ftıradır Fakat her h•t d J • Ye osk sahasınctıı erkeğinkine ben. Neden '1 
Ana tny, sudu olarak yalmain· • ' '· e ' 1

- - Orm;m koruma lstanbul satınalma komisyonundan: - Neıicn .• n('den ı. Ne hiJ.cyiır. .. l'iıktan sonra, biıhin ı;u~luİarm bn-; rond an:ı.nın ~kadaı~ hoc;;lıım1ıgı zl:ren l.:ıırlın psikolojisine dnir IJI_ 
vnrduldn.rı ~bj her ~yi tnmnmiy. nıu~~kkal<tır. ~ı.cse_lıı her .. ay C'\" ı - Om.an koruma teşkjlA.tı ihtiyacı Jçln 1000 adet un çuvalı pazar. rrız mıılıimatı ve tccriıbe<;i Yarılı. öyle :llçlımn esli •. onu okııduğııtt 
ıJe ink!ir ctmi ti. Fnkat bu iııkfır· • a_hıbıue vereceg1 kırası .'ı~lem~ı, lıkla Fatm nlınacllktır. Her şeye .rağmen Nuriye onundu takdirde bir şey kazanacağını zan-
.ıa. J rnr ctmemi'<ı ,nl,nalndıktnn ı~ı~ be~ franJık pn.~lan ıtınn ılc 2 - Pnurtığ:. iştirak etmelt arzu edenler 27.10.942 gUnli komlııyorlu- n ilr.ı-iılc> ele onun olAcaklı. Çiinkii q_clnıiyorclum . 
.ı;onr.ı. Jıcr ı>)i bUİbiİl ~ibi si'l•le • ~ırıktlrıyor 'e bu ~ uı:~eıı ndnm~P. muza mUr<1<r.ııt cdP.rck n'!.o.cağı bir yazı ile tcmlnıı.tı kattye olarak 295 Jl. şi~ndi onu. elılcn ka~·ırınak tehlike. - Dedim '.\"ll ! Onları başkasın:ı 

• ti DeJil:nnh ı..•hotine rıkmn• ~171 her ay koca bır yhk t:ı<:ımagn ı·a)'I orn:an ı. r.:u:..aka mesul muhaslpl~lnc yatıa.rca.k ve alaca~t makbuz. ~i helirrli~i hlr ~ırana daha .... rık ııııt. nana değili 
~n ·ev,·cl, iıltimundcn son~ cc _ JUe<'bur c<li'yordıı. la 2S.10.91::: gUnU uat 10 do. orman koruma satına.ima komisyonundaki sewJiğini l\eşfcdiyordu .. f:ık:ıt Nıı. Vt' cı.kıden izah edemediği ba1ı 
scdin"n ttp fa'l<i.ılte ine verilme.c;ini (Devamı var) :rıaz:ı.rlığa fştir3.klc~ llAn olunur. {927) rh·eyi elde muhafaza etrnrk na~ıl hüdiseleri halırlıynr:ık devam etli: 

- Onun irin lıaflada üç sün i!lill ··et etmi'<; 'e Jmrıle ine ~azıh··-------·---iô::l!-;m-----------------•-••--------·•----191-------------- • ir 1>ir mektupta bası l<c fülikten '\'ıtr diye eve sec seliyordun1 Onun 
~ra Jw ilmis hn-.ta hnyattn. hir :\fuh:ıkkak olan bfr ;;ey \•ardı: Bn_i:. Hacer, cfendlıılnl .. ahatııtz ~tme. için bugün de geç seleeel!ini söyle-

t dcv:ıın edecc~inc knni bıılııı•,. dat mlıthiş 'bir hP)e<'lln 'e gıılr> nn ı. mek için, gUverelnl kovmak tstool. miştin? Onun için cV\·elisi gün 
tı~nu b:?clinnic;ti. rinde kaynaşıyordn. Aslan hliıtisr. l Halife: öijle yemeğine gelmemiştin? Onun 

Sumnher '" na tny lla\aları 3c.rll!eri son uz dcdU.odulnra C\'IH•t • - Dokunma.. HnN>r! dedi • O za • için dun uzerincle 0 nihr kndın ko· 
brtlsın<fa. cfk"ırı umumi}e~ı iiçüncü mı,tı. Her nğııd n bir ('y ~ıln3or, :rarıııno: bfr hayvandır. kımı ı::ırdı? Onun için günde iki 
!bir d:na çol. mc'H!H lctınişti. Bu ve bllhn sa 7.rnglnlerıten huzJııe n:ı.:ı:r Hacer gillüm&edl: rlefa kravat değiştirirdin? Simdi 
(Jm:ıda dn surJu bir ıt!;lcerdir. Bu rmın aıe~hlndc olanlar eııl.lsindcıı T"A R ·ı H'I' ROM AN - Şllpheslz, erendlmlı.! OUvercln - hepsini aıılı)rırum!.. Ah.! Ynrab. 
ilo.\'ad!t lla jüri cinn:rd'in kao;ten çok daha kunl'tll. bir cephe alıırak, Jer, dilnyada mevcut hayvanların him .• ne bedbahtım ..• 
'.'Ve hazırlnnarnk yapıldığınıı in:ın· her 11,1 vezir aleyhinde ukln, ha) ole en urarsu:ı ve en sevlmli~fdlr. ~cvki karısını teskin cbnek itin 
mı tır. 1 te buıziln o'im;rur.ulanmı. sığmıyan mısallıır, dcıli'.ohi:ır uy_ • 63 • YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi - l:'alnız bu kadar mı? f)qlıır n)·. çok uğraşlı. Fııknt Nuriyc O<iyle ko-
~ı gillüönüne kovmnk İ<;tediğimiı durup ctrııfa ~ıı:'Plorlnrdı. ' nl zamanda yemek )'cdik1619 aıııı;:e aa- \•uk ınazeretl('rc inanacak derece 
me!ele, bıt elli iiç sene e\ \"elki it.ı llal(rc N{ısır c·uhil bir nılam değil., - Hacer, kendi ini ... ak tile bir im. ğünU elbette Haoerc g"lı.llcc haber ver dakat gü5 tcrtrlt-r. - · sar \'e npt:ıl olm:ıdı~ını ısrarlrı tct .. 
ırmn.r. Bu )nzımtzd:ı. giiriileecğ~· i:. dl. Zcttnsalie U7.un :ı:ııman hlllfctl hane ile n ğcL-ılt ın uzald&';tımnrıı m15 olacaktı. Sonra birden ı;:-üldU: rar elli: 
!r.erc bir te:s:ıdür lın clavadn tla mti· idare ~tmls ve mlic:wir de' lctıcrıe dı! kim olıluğıınıı anlamıştır. • • • - Şu gllverclnln dizime neden Jron- - Bu kadın nenden dalın mı gft· 
ilim bir rol oynnrnı t1r. Zaten ha iyi gcclıımcnln yollarını bulmu tu. Uiynrılu. lfnllfo bu güzel gözdesi . HALiFENİN SAl{Al"INDA Dö:SE:S duğunu blilyor musun T -ıel? 
~t birt:ı.lam tes:ıılilflcrden ibaret O halde neden bu tltl ı:c-zlrin cı;;irl nı baş Vf'7.lrlno hrdlye etnıl!i olsa br EN'TRh{ALAR - Hayır.. - Allah. Allah. böyle bir kadın 
CleğiI midir? Bu tc•,adliflcr baznn oJu~orclu~ le, Ilacerlı:ı onıı gltnıiycccğI muhul>. Halife Nnsır, snrnyııı orta lcntında, - Bu gü,·erelne ben birkaç göndür ortada yok ki. a canım! 
izleri Jca~lmr, ithn.m eden <lelll t i e lıerkrs bu nokta U.zerfnde du. kıı.l<t ı. 1 güvercl:ılerln ııı:u tuğ"ıı mermer ha. ı;:eker ~ertyorum. Bena bıı ~1l7.den o - Hayır amma cıter onu '6anıa 
leri ortndnn yokecleı:. cr.rıilcri riııa ruyor, hcrke8 hıı muammayı hıı.Uet ı Krndl inden iutilrnm almnl• için \'tlz.lıı b"r ııalond:ı otur:ıyordu. l<adar bağlandt ki .. işte bu onun sa. lerclh ediyorsan avnlnlım .• 
1Ct ~mnnmcb bn ka ycrlercle bı•. meğe ı:alı ı)ordu. fırsat koltıı)aıı Ilıı.cer, lıli)1e bir du • ı Halifenin kal'§rııında oturıın Hacer dakatını cöst.erlr. • - Ayrılmamıu istemiyorum, Nu 
bmdoltlnrına llair deli iter haur • • ,. • ' nıanın 1 olfürına lrnndinl ata<'nlc l{a • ~olt neı;csiztll. l'alanaan gülilyordo., - tnııalllar kadar n11nkör olmı)·an riye .• nasıl hYrıl:ılım? Ö!t•le mes'ut 
bno; llnu_, da K dmlcrln yarilımı 1 dıır budnlıı bir 1.ndm değildi. 1 Ara ım lmhknhnları l111tillyoraa, bu, hu ııevlmlt ku,cafıza ne !alılar iltifat yn~ıyoru7. ki! ::'llc<;'ııt de.Liil miyiz' 
na Jcoo;:.ır, \'C adlivecilrr hir dnvn Bn arada Kobonun merale ettlitl l\olıon b ın'arı dU.üııerek, HLıccrhı 1 onu ı ne esinden doğmuyordu llnljfo t'lsenlz yeridir, cfendlml7.! - Evet, buRÜnc kadar mcs·ut 
ih ha~:ı tyk:unndrlı:lnnnı sıımlıl:larr btr nokta vardı: Re it mndemk1 Ha. bu nrıı'h Rc.ı::ı b"r o~ıın O.}nıımıısı onun luı.hkııhıılarından ı:ok ho~lanır • Hal!fenln cözdesı acahn ne demek yno;ıyordukl Fakat ~imdiden sonra 
anda lcı.tj delilleri ort:ıyn atnnık ııcrl pe~I ordu. AC'ata bu ııe:,tan '" ihtimaline in:ı:n~or \C bJr mlidrlet ılı. Ona lwr 2".oman: istiyordu! hıı,·ır •. 
ııaclnTIJ ~:ı çılmrtır. lrnmu: kndını rlıle elmcf;c munırfıık l.ö~ de kalnuı3 ı, bu nıernhlı ı;ahnel ri - Gül ... biraz daha gilJ, .• sıral<, Dilinin altmda neler vardı' Hiilll~n k::ıno;mı inıındırmnJC iti" 

olııbllerel< mfydl'.' UL"ll<t:ııı S«-)rctmtı.}i lstl)o;oda. tııtlr sesinle g-UL 
1 

Can sıkıcı btr ıey mi yııınortlaya. J çok t•rterH. Ve yine anc:ık batı 
illallmkl, Kohon. yeni İ>Kr('ndlğl bu Ilıı arad:ı Kobonun mulı:ıı.z .ıırka~ Dl~e ba:mrd1 • caktı'.' ş:ırtlar t:ıhtınrln buna muvaffak o.. 

bnkllıato hlt le lnanmırordı.. da ı tla, ICobonun n" it tıır:ıfındaıı Bir arnlıl• Halifenin dWno bir gO Ba1Ue ini 16ı.de11 ~UpMlt"ltdl: lahildi. Mu:ıy)'en saatlerde ~ıh!-
-~ da. tl,.n lennen buharın. K.,boaı aurl fmc!lum ııuyu)ya dil'}UrJlrt~· vereln kondu. · (Devamı var) nesine ~idec.ck. lıer ·nrım ~llat'e 

h, :?g4 nttr.?:::.rıı'.la bir "'arnvtı dUk" --~--------... ısıı--.aıa=ııiı-.;-=:ı:111~--nm-ıısı:-:ı:::ıı=---••--.. --mı••!!!!'!~-=•m:;;:;;:;:;;:;!!lm:::••-_. _____ _. "1ta~kj 5ayfaya get:iniz) 

;rfRQ~ ANA. 



Amsterdamdaki 
Roçildin 610m0 

Arnsterdını'd• yqıyan Baron n 1Q1dı için de bımnın tabellsın 
IJtona de Roçlld ölmlftQr. Rcçild dı yuılı olaıı l'oçilcl (Roçild Al. 
6Jdl deyince hıbrı ıelen ilk dO. mıneadı KmJ KaJJcu -..-ur.) 
paee "mllyırlan bulın pıruı ne adını seçti. Mayer Roçlld ısıt de 
~ acak'" auılidir. Zira RoçUd' dün öldOlll vakit parası ı., ollu arL 
k~r ltfrlnfn rakamla ffıdesf mDm.. 1 sındı takıfm edildi, Bu bet erkek 

il olını:vın hft:Jllk bir aenlltJ var. An-upanıa bqlıcı 9eıbirlerlne ya. 
' IP. yıldılar. Anselm, Franfordda kaL 
lenıtoln mah sQlh'dtln eenesJul dı, alomon Vlyanaya. Naıon Lond. 

; 
0rarmıt derler. Onun tçfn buradı raya, Kari NapoHJe. c.,mıs ~ 
:.ı P•ranın kimler ırHında dalıtı. se gftU. 

lacatını delil de nasıl kaunıldılı. Bu erkekler JWlefllrflerf memJe. 
"' ~nmısa luuca anlata. lrellerln tebean olmalı bbul etti. 
hın: ler, oralarda çalııtılar. F.tat 11'1. 

011 llklılncl una sonlannı dol- Jınnd.tl Jf bfrUlf ndta bt'J,en 
ra Alınınyadı Frankford ftr Mıayn ıynlmadılar. Ba surelle A~ a. 
tbrinde Mayer ~el laninde bir rn,ında çok sallam ve Qok lnn"ftll· 

) lhudf oturuTQr. Bu vahudi o ,._ il bir pattka kunılmtlf oJda. Bu 
htl'de lCıııt Kalkan isimli bir hın kuvveW mOesseN A""1panm ıd.,._ 
1'1ehnekle ıeçlnlyordu. Fılcat o st hayatında flı mftlıım bir rol oy. 
'akit de Avrupı bugflnkQ libl kan namı,tır. Buna mukabil bul ıfya. 
~ • alet lcerlsln<!eydl, kimse durup si hldlselerde Roçlld ailesine çok 

11"1ı1ı:en seyahat etm•ll dtıştınmO. para kazandırmı•hr, Meseli Vıter. 
>or •e bu yQıden ınallı hıncı çok lo muharebealnden enrıll, Nınolyon 
:-,. kazanamıyordu. lrklaşlan ıı. Fran•ya cl6ntınce hertes "İn«lllf-

I Paraya falla dQpQn olan ınaı. lerln artık A"1'Upada 71ldıa1 lltndii" 
~ Manr. blraı daha çolı: kazanrııak diY9 ellerfndelrl lnııtllı tah...uAtını 
1 

çf11 ba,ka bir ı .. daha «lrltmelr satıhla eıbrdılır. P'tyatlar dit. 

1 
'-dl; falıle ıtıra •ermeyi en u ttl. Roçlld'ler ba tah•illttl aeua .::•li ,. en ecılr kazançlı f9 neuı topladılar, Sonra V..terlo'ıfı 

1 
•e ha meslete kowldu. f 9 Napol:von yenilince fiyatlar yflk.. 

ti llttl. Hancı senıdn oldu, o .,._ 1eldl ..,. 'Roçlld mtıeueselerl ba 
: anestne mfraıla beraber 79nl llUfttJe bhfrac ,,Un içinde mU,on. 

r 10nd1 bırakmalı dı d~Onctft lar kaunmış olda. 

Or.non lo...,,.. l.tanbal Nllnolma ~an: 
Orman knruma tetalll.tı lClln ~ ,.. arumd& bbıek baYftlll puar. 
~ •tıa abıac&fmdaa taılplerln Mrrtm aut 10 dan 12 ye kadar orman 

°'1111:• •tllt&JUJ tabur •tma•m• koml8JODUD& ıaııraoaatıarı t1&D ola. 
1111& flll) 

._,. ı.tı .. ohJD olmad11mı an.. 
...... lef• lrerun Jrendfsfne teYefnn 
::.tıefılr ._ hn m:tbath evine teJe-

ala.ır; 79SılıanNtn Cttııır eık. 
•lak dnira ...,.,. .rt"ı..cek. bfd>fr 
'lafllan lrıtn•1n1 ahmtdan na .. )'9L 
1la M'1t1• e*1n117acal ve .. &bDr 
"-ha .. , dOtlnmedtlfnl tlllMıt etmek :::--- 1r.,,..,... bir a7 .. dır ldtçltk 

..,. ..... c1bt'a1rt1 Sen• mm. 
...... h..,ıllrtf bhul Mil RlrH 10n
~ ftffıııtıı \'tt1n1,. lr.,,,.,,., ,.....,,,." rn 

.. 

TiYATROSU ......... 
Da A M & 1 M 1 

KJŞ MASAi 1 
&Oll&DI &IS :t 

YALANCJ 
..., ... ltor! ..... _ 

-- ..... oa,....... .. . 
oa-11 l'l7•t,... 

hat blır nerea aldı: 
- Ahi .. Cok ,ükOrl Bu sefer kur 

t:ırılrm . Bu teh'ikf! tft' ıet>tl. 

[ 
2 
lnhiaa:'~Y· MGdürlüiündenı 

*1ID c:ilUlt Klktan gUııU 
llUKlallll ble MO m.tl'9 10.11.MJ 
maru pU <IO amper) tlX1'nl ... t 111 adet 10.11.tü 

ı 1/1 ftlt 

aaatı 

UAO 
ıuo 

1 - Yukarda alna w 'IDlktan ,.a tlti uıeın maı.me puartıkla ııa. 
tm almaoalıtlr. 

ı - PuıadlJr Jııla1arm4a yadı rtm ve aatıerde K&bltaft& levumı 
pbeaindokl z:Krlles alım komll)'onunda yapdac&ktır. 

s - BaDck1ık bealD nDmUllelll ııerıan &fleden aonra .nan peea f'Jbed• 
~· 

' - htek.'ılertD puubk ıotıa ta,S. oıunan gen ve •&tte ~ldtt ede-
oak!e:i t!yat ı:..rtndlll ;vUSde u temln&t parulle 1ılrllkte maıcar lcomla. 
,.a ma~tıan D&a ONDur. (88') 

Dewlel Deniz Yollan ltlelme Umum 
Mlldürlüiü llinlan 

Cümburiye•. Bayramı Münuebetile Yapdacak 
JJ&ye Seferler 
CQmhıı.r~et b&Jr&llUDda • birblcltefl'lD MJ çarpmbl rtıı;tı A.daJar 

uttmın \110) ıwmarall .... t 11.'6 ..ı-ı U&ftteD ,apıl&c&ktır. Bundan 
~ır~ 29 blrincitetz1ıı H2 peqem.be ,uno atqamı köprOdeD aat 180 da 
Kadıkö • .,. tekmil Adalara, Kuurıuaaa. l'ener', Balat Ha•!<!S,r, Halıc1<>11u, 
EyQbe •e aat a.oo te Kadıldtydeıı kllprOJ• • ...ı ı.ao da köprü.den Haycı. 
uqa, K&Jıkö71lne lll:n .Urlar 7apııaoaktır. (91') 

Gümriilc malaalaa • .,.el lıomırtanlafc satınalma 

lıomieyonuntlan: 
Olu " m1kttın ' Jhla&._ bedel! 1Uıt temlnatl OGn w aaatı 

llra lmnat Ura 
üOO metre kaputluk tM82 eo mı ıT.2. tef.MI aa1ı 
kum8I -.at 11 cSe 
780 çU't ctsme moo JOC.8 1T.2.te,.M2 ah aat 1& 

Yulc&rda ya:ıu lcmD&f •• otsmeJer hlalarmda yamlı gtl.n " a&t!erde 
kapalı Pıfta almao&kt;n'. 
~ ... aDmumlert lromJ.QaGd& Jıelıl8D i«Jrllleblllr !steklllertn 

kanuna un\m olarak buu'lıyaeaklan zarflanm yukarda yazılı eıc.utme 
aaat erinGtD bir uat eneUne kadar tatanbıulda. Gal&tada lılumbane C&d. 
dealnde 'M nv1111arab clalredelrt •tıule• kond.l)'Olluna n!'melerl. {818) 

-DoQa N.. aaaa lluı.a111111e11 

1119119 Ort&U.r Çlratan ara11 nbtmım1a lllMCQt 
J4U1et& vapuru enkazmdan 1152154 kilo Hurda 
dNl.lr. 1000 kilo çlıcl b&fl 2100 kilo Pik m'de. 

bedel Teminat 

ili, IO kilo aan pı.rtnç, 8 kilo metal. 2009 90 ısı 

Tulıarda Jaalı buda •mİıser 11.11.M2 çaqam1ı& s11n'1 aaıt U te 
mtm em'l.k mQdOrlqtlntSe mQtepiı:kil komlayonda kapalı sarf usuuıe ııa· 
tdacaktır bt.•kUler!D M90 ayılı kanun bUkümler1 d&lrMinde bazırl&nm 
tekllr m•lltu~ uıaıe gilnQ aat 1' e kadar komisyon retalltlne tevdi 
etmeleri ve r.tıfw; bQey~t c:tızdanlarını lbraz eylemeleri muktuıidtr. 

FHA lzsh&t lçtn K·l11 emll.k mtıdQrlUğüne mııracaaıtan. (928) 

1 

.. 

- -

1 (O...~ ...... •7fUIDda 
......_ ~., lartlt ~Mlld elL 

"7•rek '°9cl•..-ı --..wrmuaı 
llaaıt ....,... .... obmJu --- L. ..._n..,._..........._.j 
Eoı.,.,,.. telililleriı 
* Ya, 22, ~ lGS ll• taıı.tllne 

de'V&lll ederken mahrumi;pt iÇinde talı 
alllııe devam edeınlyen bfr aaııat oku
lu mezwau. batı& yıuımda bOyUınUı. 
blr ıenc. lJ1 bir &)leden, blru da ı• 
llrf bulUD&D ve yardım edilebilecek 
vutyette lan 28..ı& Y&fllldan kttçtUı 
bir bayanla, evlenmelı:..,. tgalheyal 
girmek emektedir. s.7 rmnl bir 
mlleawede e&hpnalrtadır (GU11eıten 
ak 26) remstn mttracaat • ı 

lı ue '*'' ~anlar 
lf-Ortamektebl lJ1 derec. Ue b!Urmif 
blr ıenç kıs; alleatnı.ı na.17•tl mu 
ait olmadıtmd&D. .ber:ıaııct btr mtl 
u aaede çalıfmak ı.temek~. (8, 
s. Ça liulı: > remzine mtıracaa.t • a 

• Tllrkge, al.maDoa. tra.ııaısca ve 
roımeııceden tercüme yapan T.C. tıe. 

be.umdan bir ıenc evinde veyahut 
berbQgt blr yazıhanede cUncı. N 
aa.at il kabul etımekı.Qlr. (Klltercım) 
remzine m\lracaat. 

• Orta yaılı bir b&,rm n Jflerlie 
m..,W olabilecek yqllca btr bayana 
UltıYaç •ardır. O. l. remslM mektup, 
la n tlracaat,. 

• Ll8eDJD blrlDct aoutı:na devam et
mekte olan bir ıenç; malfet1ıı1 teaıbl 
edebilmek 19ln çallflD&k s.temelı:tedlr 
Daktilo bilir, (888 A.yn) nmslu 
m\lracaat. 

• Doku&uncnı ımutta c;;ıkm11. tez. 
gA.ht•rlıktan ve mUeı...- detterJe • 
rlndon anlar ve tatmum.ı bilir 1940 
dotumıu btr genç 11 aramaktadır 
CH.ö ) remsine m!lracaıt. 
-· AlemlnOt fototre.f cıkarnıumı 

lıllen .U çabuk " l&Jetle ~vlk blr 
lfçl.ye ihtiyaç vardır. İllt8k1Uerj $11 
adreM mtıracaatlan: Kunnp&fa cami 
lllllıb1r potfnciJer 8Dkalı: No 10 da 
daktilo Vedia Ooflama. 

• latanbul bGlge aanat okulu •k 
trtk tubeeinde okuJ&D btr s-q. mv 
ptlnl tembı edebllıJ;aek lÇID berbang 
bir mUesseaede puarl&n barlç, ber. 
g1lD eaat yediden aonra ça!l§uıak lat"" 
mektedlr. <H.A.Ç.) remzine mtlra • 
cu.t. 

• 9 uncu amıftan aynlmlf, riyaal

yeaı kuvvetti. defter ıutmumı bilen. 
daktnoyu kra blr zamanda öğTene . 

bUı9oell. &DtUD maıaıaıwlada ~ 
.. Mr genç ı, aramaktadlr. &ait 
remzine m~ ııt. 

• LMenlD ikinci aııuftııda oku.JM 
bir ıeııç &fleden aonr&.lan Mit ... 
bir itte çal.Jfmak 1.steınellte41r, 
(Gtılfehll') rem.ziDe mtıracaat. • 

• tpekJt, ytlnlQ ve pamuklu 1ı:umaf 
dokuma maldnelertnden anla7&11. u 
çolı: dflll!ell bilen ve ukerllkle a!A1r&m 
olmıy&D bir genç. herh&Dgi blr fabri. 
kada makiniltllk ıp aramaktadlr 
A.B.A. remzine mektupla mtraoaat. 

• 18 yqmda ortaokul mnunu 'bit 

sene mUeueee, ucaretıwıe " mata· 
salarda berb&ngl bir itte c;allplak ta 
temekted"r. (J' .t Ydmu) rMmılDt' 

mtıracaat. 
• Ortat&UUll, ıt yapnd• bir ~ 

yam ltlerlnde ehven teraltle cabıma 
Wtemektedtr, (A.kıear&J !nebe7 m • 
b&UUI Namık Kemal caddffl Jılo ~ 
35 kat 1 de Ahmet K&9eo1'1na mO• 
racaat. 

• 19 yapnda, b&bubım mali ..... 
Jetl taballlne mtl.ealt olmryu bir 
ıenç, hergOn Mat ıa 80 dan akpma 
kadar, yazı ve heeap l.flertDde o-111 • 
mak t•temektecttr. (A.K. 14) remsine 
mOra.caat. 

• tktıat t&kOlUllJM'eın naum.. 
bedıln, muhabereden, kt.~1 it tııerın:. 
den anıar bir geDG, mtı- Uearet 
hane, flrket, V .!I. ;vanmda Gtıedea 
90llU'&l&rt Qlltpnak Ozere kanaatkt.r 
bir tlcretle ff aramaktadır (B D. o. 
ftlı) remslne mtıracaa t. 

• S.nka muhuebecill&t yapan blr 
b&7, her •kfun aaa.t 7.ao dan, cumar
tul sQnlerı GtJecfen 90DJ'a ve pazar 
g1lnlerl bntQn g1ln, huauP! llrket ve 
ya tlcareth nelerde, muhasebe lflenU: 
de çalrım 1 temektedtl' Yevmiye, 
d flerl kebir ve 'kaa d teri tutar. 
(R. Tuzcan) remstne mnr caat 

Aldırınız.: 
&taiıila Nlld&6ert ,..... o&u •• ...,......,.._ __..,_ ,.... 

mektup&an dareMnam'..... puaı, 

lan llaı1fJ ...... .......... 6lleJe 
~ ..... lt ............ ... 
lan. 
<A.U,) (Aoel. K.K.) (B.Ş. ldmx•) 
(Bulunma) (Bay ll'&ik) (O.dr) 
(D.F.) (E.K. Gtln) <Evtti> <&bedi 
yuva kuralım) ( I', U .S.) (I' .D.K) 

23 Si i•tlyen> (lıl.U.A.) (lıl,11:, '9) 

{Mahzun ve mtlkedder) (0.ba ) 
(Pellın) (R..T.) (R A.) (P.A.)(8.A. ) 
(Sa.f) (S.S. Çabuk) (Sam 1111) 
'( Yağ'mur) 
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aıtat 6(1»/12251 heaap numaruile and~ısdan aldıfl (1000) lir• 
,a llarfı KAragtlmrUkte Atlk Allpap. mahalleainln .UtçU 80kaftnda ıa1. 
ttmerıkulU t- ıjDct derecede 1potek etmiftir. 

Dolıyaaa m vcut tllJ"U kaydı suretinde me.ıcar gayrfmenkulDn ••aynt 
-.ı ve malıalle ve aokakta eski 15 yenl 18 18/1 numaralı ıajlı hartta 80 
aruar medr •• .ısoıu 28 harita önü tarlkiam flemahdut hane maa dUkkAn" 
oldulu bcyarı edUnıi§Ur. 

lkran eau olan muballlllll"D raporu mucibince mesk~r gayrtmenku. 
J11a umuırı me~aııuı 75 metre murabbaı olup bunun '9 metre aaıl bina 18 
metre mwabbal kıımı tia matb&h ve odadır. 

!kı atlı KA.ıir ve çatıaı ahşap olan mezJror rayrlmeBkulde 1 dtlkkAD, 
ı tqlık ı oda, ı ısofa, .1 matb&h. ı h&U., 1 odunluk ve e.ektrik t.alAb 
vardır. Halen meskiU' gayrlmenkulüde IS oda ı 80f& meYCUttur. 

Vade.ındc borcun verilmemesinden dolayı yapılan tu.lp U..rlne 3202 
numaralt kar unun H neı maddeılnın matutu 40 ncı ma:l leline ıore aatıı
ma.ı tcabeı!cn 7Ukarda yuılı gayrimenkulün tamamı b.r buçuk ay mu~ 
detle açılt arttırmaya konmuıtur Satıı tapu ıtcn kaydına söre yapılmak. 

• tadlr. Arthnıaya giruMk ilUyen (287} lira pey akçea1 ftrecektlr. lıllnl 
t.wık&Mrnnm<'An btrinln teminat mektubu da kabul olunur. Blrlkmlf bO
ttkl verıfter beledtye reatmlert Ye Y&kıf lcare81 ,,. taviz bedell Ue te1!AU)'e 
rtUum• borcluya sittır. Arttırma f&l'tn&ıul 27.10.M2 tarlbtnden itibaren 
tetkllt etıt"ek •tlyenlere .. ndlk hukuk lflert eervlal.Dde açık bulundurula 
caktrr. Tat>U l!eıı kaydı ,,. •ir' ltıaumlu izahat da f&rtn&mde ,,. takip 
doeyaımua 9\\rdır. Arttırmaya girmlf olanlar, tıunlan tetkik ederek • · 
tdll& çıkarı a.rı gayrtm.,.:ıkul hakkında ber f9Yi *9Dmil ad ve telAkkl o. ı 
Jumır. Blrlnci arttırma 23.12.942 tarlbine t.endut eden <çarwamba) a1JnU 
Cataıotlunda WD •ndtflmıada aaat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 

lfuvakka~ lhı.le yapılmuı ~ teklif edilecek bedelin t.rclllan aımması 

labeden gayrtme:ucul mUkelWiJ'etlle andık aıacatnu tamamen pQllllf 
oıauı §t\rt tır Aklı takdirde aon arttıraıun taahlılldtl baki kalmak p.rttle 
11.1.943 t-rlhJDe mllaadtf {P&Z&rtell) g11sıU ayni mahalde ve ayni •atte 
901' art,tmnHı yapılacalcur. Bu arttırmada pyrtmenkul en Cok arttn'&· 
am tlat\lDde bıralul:acaktır. Baklan tapu aiclllertıe •bit olmıyan alha 
dadar ve tr·Uak bakla abfplerlnln bu b&klarmı Ye buuatıe fala Ye m&R• 

ru. daır tddialarmı ilin tarihinden ıtlbaren 20 gün lç1nde eYl'ala mO.bl. 
ıeımıe beraber d:"t ı f'nlM blldlrmelerl ı&aımdır. Bu wreUe b&klarau bll. 
dlnnemlf olanlarla baklan tapu actııef'ile •bit olmıyan!ar •tıf bedeli 
ldD paJtllln&mıdan hariç kalırlar. Dab& fala maıamaı alrnalc llUyeDlerin 
IM0/2204 c.oQa num&ru1ıe •ndıtmus hukuk l.flerl •rvlllne mth'caat at• 
melerl lbumu UAn oluDUI' .. 

Ql:&&A'l 

~'I llA.NDIGI: Sandıktan alman ra)'rfmen~ iPOt•lr ,e.ter. 
mek tatlJ•n!ere mubaımr.lnlertmı.ln koymUf oldutu kı)"metln ytlade 40 nı 
tecavtb •tmemek üzere tha1e bedelinin yanmna kadar borç Yermek 11Ure
til lrolaylık göetermektedlr. (919) 

latan bal Defterdarlıimdan: 
Do9ya No. ClUi 

lln/11 ~da Bobyar müallelblln &anneli 
Mkatnada t:ı pafta, IOT ada, 10 panel •. 
k1 U ,.at 1 kapı numarala lDllO metre murabo 
bu ananm ın hlMeel. uooo ıaao 

Tuhrda )'H'.lı gayrtmeakuı ıa.ıı.M2 Prf&lllb& rtlntl aat 11 te mll1I 
eml&k mUdtlrl1lftlnde mıltetetr.kil kom18Jonda kapalı art uwuı. atda. 
cakttr. tateklılerin 1490 ajdı kanunun bOkllm\ert da1N9lnd• basn1allmıı 
teklif mektupl&mu lllala cQd aat 1' e kadar llomllYCJll niııllllne teovdi 
etmeıert "Ye nUiuı btlYiyet eQsdu1aımı llıraa eylemeled mulrtuldlr. J'u1a 
tabat lef•" ını'1t emıAk mOdllrlllttıne mtlracutlUI. (TU> 
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18.00 Protll'MD Ye memleket ••t 

ayarı. Ul.03 Radyo salon ortu111tr .. 

ıı, 18.45 Fasıl heyeti, 19.30 meml"" 

ket saat ayan Ye aJın" haberlerf. 

19.45 Ralkevlerf folklor aatl, 
Safnnbolu halleYI, 20.15 ftadyo 
.razetesl, 20.45 T lno Rossl Ye Rhta 

Ketty'nin pllklan, 21.00 Konafmı, 
21 .15 Mtısl-k 6rneklert (Pi.), 21 .SO 

KIA~ik Tan müzilf Pl'091"Mll• 22.30 

memleket saat •Yan, ajanı hlıber

lert Ye Borsalar, 22.SO Yannti 
Pro«ram n kapanış. 

Baş, Diş, Nezle, Grio, Romatizma 
Nevrali~ Kırıklık va Butun Ağrılar1n1Zı Derhal Kasar 

1 C A B 1 N DA G U N D E3 it A Ş 1 A L 1 N A B 1 LI R 

Tarlı B .. n Birlifi oe ~ 

Resmi lllal ar 
KOLLEKTIF ŞIRKET1NDENt 

btullai ...,.... &k9Nt ... 1 
2 k ..... ... • --tr ... 

!ianeci " lataabulua ...... f8ftlll razet.elertala 'I ı ıtrr a14ala ft• 
aettmmn maka~ • .. -"...._. ............... ...- il&IP' 

Jteıml daire YeYa o hükümdeki daireleriD " m 
eaaea.leri" ticaTI mahhrelle olma~an illnlamun 4'&%'" 

Ye mecmualarda ftl&ir ill.n Y&pdan Yel'lerde ...-f ; ... 
kabul Ye nefir Yudalarma 1eYlredip ntmlae tanı 
111ttur. 

Ba ltiMrla Wlll DAllmLf; 11111. ._... p ıaılarm .. -• ..., .. ....,..~ ......,_ ..... ..,..ı 
l1tan6al Anhro eotltlai No: IO tle 6aJ.....,. 

fttll .... llrllll " .... , .... , 
esml illnlar Şirketı 

- ........... ...... ft ......................................... . .... .,.. ... 
.la\anbul Jandarma Satına•m• Komia1onuaclan: 
.. rt.ı:a!49iD• rere kap edlD l*ele " ..-ıus QIMll ftrllmelı w 

prly • .it.sk: m&J&tmUl mlteabbldlae alt ollD&lı fU'Ül9 lılr GllU IGID • im 
J'Uf tmallye OcreU tallmln edDa 1.000 glft Jaadanaa ~ l...u,. 
a 12.11.9~ peqcmbe rant .. t D ti latubal • ~ tlDdıuma ....._ 
alma kom~)'OllUDıuda kapalı arf eUlltmellle ihale edUeoaJıttr. llaftlL 
kat temr3&t 1106 lira ti lmruftUr. Naalaeler ....... ......,_ _ __ 

sert0U1' vo e&rl.Umul 1l&l'W alllm. ı.teldiJerla .. O .......... edall 
YUtka " t •millat mektup w ya makbullarml -*'"I lrapell -" -* • 
tup!armt ekllltme ftlıtl'ldn btr .. ı e"911De kadar ..... .,.._ ,,_. 
mtl"l'I. (900) 

9 .. 
~ --

-

-
-

-
ı
z -

-

t. .. MJIKABI 
Ll'A••••Ot •••aPLA• .............. 

= .. ,..,.. QftlU 

~ 
...... 1000 ..... 

1 • - • 
1. - • ...... 
•• • • • • • • • • • • • 

1 .... 
I • .... 
1 


